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Ο Ντάντλι παραφρόνησε
Ήπιο Ζεστή μέρα εκείνου του καλοκαιριού όδευε προς το τέλος της.
Τα μεγάλα τετράγωνα σπίτια
της οδού Πριβέτ ήταν τυλιγμένα σε μια χαυνωτική σιωπή, ενώ τ'
αυτοκίνητα, που άστραφταν
συνήθως από καθαριότητα, στάθμευαν τώρα σκονισμένα στις πρασιές.
Το άλλοτε καταπράσινο
και φροντισμένο γκαΖόν ήταν κατάξερο και κατσιασμένο — λόγω της
ανομβρίας είχε απαγορευτεί
στον κόσμο να ποτίΖει με το λάστιχο. Οι κάτοικοι της οδού Πριβέτ,
που είχαν στερηθεί τις
συνηθισμένες ασχολίες τους, να πλένουν τ' αυτοκίνητο τους και να
κουρεύουν το γκαΖόν,
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αποτραβήχτη-καν στη δροσερή σκιά των σπιτιών τους. Ωστόσο, είχαν
αφήσει ορθάνοιχτα τα
παράθυρα με την ελπίδα να δελεάσουν το ανύπαρκτο αεράκι. Ο μόνος
που βρισκόταν έξω ήταν
ένας έφηβος, ξαπλωμένος ανάσκελα σ' ένα παρτέρι μπροστά στο σπίτι
με τον αριθμό 4.
Ήταν ένα λιγνό αγόρι με μαύρα μαλλιά, στρογγυλά γυαλιά και την
ταλαιπωρημένη, αδιόρατα
ασθενική, όψη του παιδιού που ψήλωσε απότομα. Φορούσε ένα
φθαρμένο, βρόμικο Τζιν, ένα
μακό μπλουΖάκι χαχόλικο και ξεθωριασμένο, ενώ τα αθλητικά
παπούτσια του είχαν αρχίσει να
ανοίγουν στο σημείο όπου ενώνεται η σόλα με το πανώδερμα. Η
εμφάνιση του Χάρι Πότερ δεν
τον έκανε ιιδιαίτερα συμπαθή στους γείτονες. Οι περισσότεροι ήταν
απ' τους ανθρώπους που
θεωρούν ότι το απεριποίητο παρουσιαστικό θα 'πρεπε να τιμωρείται
δια νόμου. Εκείνο το
απόγευμα όμως, έτσι όπως είχε κρυφτεί πίσω από μια ορτανσία
φουντωτή σαν θάμνο, ήταν
αθέατος από τους περαστικούς. Η μοναδική περίπτωση να τον δει
κάποιος ήταν να βγει ο θείος
Βέρνον ή η θεία Πετούνια στο παράθυ10
ρο του σαλονιού και να κοιτάξει στο παρτέρι που Βρισκόταν ακριβώς
από κάτω.
Έτσι, ο Χάρι έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του για την ιδέα του να
κρυφτεί εκεί. Μπορεί να μην
ένιωθε και πολύ άνετα ξαπλωμένος στο σκληρό χώμα που έκαιγε από τη
Ζέστη αλλά, από την
άλλη, δεν υπήρχε κανείς να τον αγριοκοιτάΖει, να τρίΖει τόσο
δυνατά τα δόντια του ώστε να μην
μπορεί να ακούσει τις ειδήσεις και να τον βομβαρδίσει με
εκνευριστικές ερωτήσεις, όπως
συνέβαινε κάθε φορά που αποφάσιΖε να καθίσει στο σαλόνι για να δει
τηλεόραση με τη θεία και
το θείο του.
Ξάφνου, θαρρείς και οι σκέψεις του πέταξαν στο σπίτι μέσα από το
ανοιχτό παράθυρο,
ακούστηκε η φωνή του Βέρνον Ντάρσλι, του θείου του.
«Πάλι καλά που μας άδειασε τη γωνιά ο νεαρός. Αλήθεια, πού είναι;»
«Δεν ξέρω», έκανε αδιάφορα η θεία Πετούνια. «Στο σπίτι, πάντως,
δεν είναι».
Ο θείος Βέρνον γρύλισε.
«Άκου να θέλει να δει ειδήσεις...» σχολίασε εκνευρισμένος. «Ήθελα
να 'ξερά τι σκαρώνει πάλι.
Ποιο φυσιολογικό παιδί ενδιαφέρεται για τις ειδήσεις; Ο Ντάντλι
δεν ξέρει πού πάν' τα τέσσερα
αμφιβάλλω αν γνωρίσει καν το όνομα του πρωθυπουργού! Άλλωστε, οι
ειδήσεις μας δε λένε
τίποτα για τους δικούς του...»
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«Σώπα, Βέρνον», τον διέκοψε η θεία Πετούνια. «Είναι ανοιχτά τα
παράθυρα!»
«Αχ, ναι, χρυσή μου, συγγνώμη».
Οι Ντάρσλι βυθίστηκαν στη σιωπή. Ο Χάρι άκουσε να παίζεται μια
διαφήμιση δημητριακών με
ξηρούς καρπούς τη στιγμή που η κυρία Φιγκ, μια ιδιόρρυθμη γριά
κυρία από τη γειτονική οδό
Γλυ-σίνας, που λάτρευε τις γάτες, περνούσε από το δρόμο με αργό
βήμα μονολογώντας
συνοφρυωμένη. Ο Χάρι ευχαρίστησε την τύχη του που ήταν κρυμμένος
πίσω από την ορτανσία,
γιατί τώρα τελευταία, κάθε φορά που η κυρία Φιγκ τον συναντούσε
στο δρόμο, τον καλούσε στο
σπίτι της για τσάί. Η γριά έστριψε στη γωνία και χάθηκε από τα
μάτια του, όταν ξανακούστηκε
από το παράθυρο η φωνή του θείου Βέρνον.
«Ο Ντίντι βγήκε για τσάί;»
«Τον έχουν καλέσει οι Πόλκις», είπε με καμάρι η θεία Πετού11
νια. «Έχει τόσους φίλους, είναι τόσο αγαπητό το χρυσούλι μου...»
Ο Χάρι έπνιξε με κόπο ένα ειρωνικό γέλιο που ανέβηκε στα χείλη
του. Οι Ντάρσλι ήταν εντελώς
ηλίθιοι σε ότι αφορούσε το γιο τους τον Ντάντλι. Ήταν ικανοί να
πιστέψουν ότι τους σέρβιρε, ότι
δήθεν κάθε απόγευμα των καλοκαιρινών διακοπών ήταν καλεσμένος για
τσάί, μια απ' τους γονείς
του ενός φίλου του, μια απ' του άλλου. Ο Χάρι ήξερε καλά ότι ο
Ντάντλι δεν ήταν καλεσμένος
πουθενά αυτός και η παρέα του —η συμμορία του, πες καλύτερα—
περνούσαν τα βράδια τους
ρημάΖοντας την παιδική χαρά του πάρκου, καπνίζοντας στις γωνιές
των δρόμων και πετώντας
πέτρες σε διερχόμενα αυτοκίνητα και μικρά παιδιά. Ο Χάρι τους είχε
δει πολλά βράδια που
συνήθιΖε να πηγαίνει μόνος του βόλτα στο Λιτλ Γουάινγκιν είχε
περάσει το μεγαλύτερο μέρος των
διακοπών του τριγυρίΖοντας στους δρόμους και μαΖεύοντας εφημερίδες
από τα σκουπίδια.
Στ' αφτιά του έφτασαν οι πρώτες νότες του μουσικού σήματος που
ανήγγειλε τις ειδήσεις των
επτά και το στομάχι του σφίχτηκε. Ίσως απόψε, ύστερα από έναν
ολόκληρο μήνα που πέρασε
περιμένοντας, να έφτανε η μεγάλη νύχτα.
«Τεράστια πλήθη ταλαιπωρημένων τουριστών πλημμυρίσουν τα
αεροδρόμια της Ισπανίας,
καθώς η απεργία των υπευθύνων για τη διακίνηση των αποσκευών
διανύει τη δεύτερη
εβδομάδα...»
«Μωρέ, δώστε τους τα παπούτσια στο χέρι, εγώ αυτό θα έκανα»,
γρύλισε ο θείος Βέρνον
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σκεπάΖοντας τις τελευταίες λέξεις από τη φράση του παρουσιαστή.
Έξω στο παρτέρι, όμως, ο
Χάρι ξαναβρήκε το χρώμα του. Αν είχε συμβεί κάτι, θα ήταν πρώτο
θέμα στις ειδήσεις ο θάνατος
και η καταστροφή έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους
ταλαιπωρημένους τουρίστες.
Άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης και κάρφωσε το βλέμμα του
στον καταγάλανο
ουρανό. Κι αυτό το καλοκαίρι επαναλαμβανόταν καθημερινά η ίδια
ιστορία: αγωνία, αναμονή,
προσωρινή ανακούφιση κι ύστερα η αγωνία ξαναφούντωνε... και τον
βα-σανίΖε το ίδιο, όλο και
πιο επιτακτικό ερώτημα: Γιατί δεν είχε γίνει τίποτε ακόμη;
Έστρεψε πάλι την προσοχή του στις ειδήσεις για την περίπτωση που
υπήρχε κάποια μικρή
ένδειξη, κάποιο γεγονός που οι Μαγκλ δεν ήταν σε θέση να
αντιληφθούν την πραγματική του
σημασία — μια ανεξήγητη εξαφάνιση, ίσως, ή ένα παράξενο δυστύχημα
-, αλλά την απεργία στο
αεροδρόμιο διαδέχτηκαν ειδήσεις για την ανομβρία στα
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νοτιοανατολικά («ΕλπίΖω να τ' ακούει ο απέναντι, που βάζει το
αυτόματο πότισμα στις τρεις το
πρωί!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον). Στη συνέχεια είπαν για ένα
ελικόπτερο που κινδύνευσε να
συντριβεί σε έναν αγρό στο Σάρεϊ κι ύστερα για το διαΖύγιο μιας
διάσημης ηθοποιού από τον
επίσης διάσημο σύΖυγό της («Λες και μας ενδιαφέρουν οι ελεεινές
τους υποθέσεις», σχολίασε
περιφρονητι-κά η θεία Πετούνια, που ωστόσο ξεκοκάλιζε τα περιοδικά
παρακολουθώντας
μανιωδώς την υπόθεση του διαΖυγίου).
Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του για να προστατευτεί από την
απογευματινή αντηλιά τη στιγμή που ο
παρουσιαστής έλεγε: «...και τέλος, ο Μπάννκι το παπαγαλάκι βρήκε
έναν πρωτότυπο τρόπο να
δροσίσει το καλοκαίρι του. Ο Μπάννκι, που μένει στο Μπάρνσλι, στην
οδό Πέντε Φτερών, έμαθε
θαλάσσιο σκι! Η ρεπόρτερ μας Μαίρη Ντόρκινς θα μας δώσει
περισσότερες πληροφορίες».
Το αγόρι ξανάνοιξε τα μάτια του. Τώρα που έφτασαν οι ειδήσεις στα
παπαγαλάκια-σκιέρ, δε
χρειαΖόταν να ακούσει τα υπόλοιπα. Γύρισε μπρούμυτα, στηρίχτηκε
στα γόνατα και στους
αγκώνες, κι ετοιμάστηκε να περάσει μπουσουλώντας μπροστά από το
παράθυρο.
Δεν πρόλαβε όμως ούτε δυο βήματα να κάνει, και μια σειρά από
αλλεπάλληλα γεγονότα του
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πάγωσε το αίμα: ένας δυνατός κρότος, σαν πυροβολισμός, θρυμμάτισε
τη χαυνωτική σιγαλιά μια
γάτα εμφανίστηκε ξαφνικά κάτω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο κι
έγινε καπνός από το
σαλόνι των Ντάρσλι ακούστηκε μια στριγκλιά κι έπειτα μια βροντερή
βλαστήμια που συνοδεύτηκε
από το σπάσιμο ενός πορσελάνινου πιάτου. Ο Χάρι ανασηκώθηκε, λες
κι αυτό ήταν το σύνθημα
που περίμενε, τραβώντας ταυτόχρονα σαν ξίφος από τη Ζώνη του τζίν
του ένα λεπτό ξύλινο
ραβδί. Καθώς σηκωνόταν όμως, χτύπησε το κεφάλι του στο ανοιχτό
παράθυρο των Ντάρσλι. Ο
βρόντος που ακούστηκε έκανε τη θεία Πετούνια να στριγκλίσει ακόμη
πιο δυνατά.
Ο Χάρι ένιωσε σαν να άνοιξε το κεφάλι του στα δύο. Τραντάχτηκε
ολόκληρος και τα μάτια του
πλημμύρισαν δάκρυα, ενώ προσπαθούσε να εστιάσει το βλέμμα του στο
δρόμο για να εντοπίσει
την πηγή του κρότου. Αλλά πριν προλάβει καλά καλά να σταθεί στα
πόδια του, ξεπρόβαλαν από
το παράθυρο δυο κόκκινες χερούκλες και τον γράπωσαν απ' το λαιμό.
«ΜάΖεψέ το!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον στο αφτί του αγοριού
«Αμέσως! Προτού το πάρει κάνα
μάτι!»
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«Άφησε με!» πρόφερε ο Χάρι με κομμένη την ανάσα. Πάλεψε μερικές
στιγμές πασχίζοντας να
ανοίξει τα χοντρά σαν λουκάνικα δάχτυλα του θείου του με το
αριστερό χέρι του ενώ στο δεξί
εξακολουθούσε να κρατάει σφιχτά το μαγικό ραβδί και τότε, ενώ ο
πόνος στο κεφάλι του γινόταν
όλο και πιο έντονος, ο θείος Βέρνον έσκουξε σαν να τον χτύπησε
ηλεκτρικό ρεύμα κι άφησε
απότομα το λαιμό του Χάρι. Κάποια αόρατη δύναμη ξεχύθηκε από το
κορμί του ανιψιού του και
τον απώθησε αστραπιαία. Ήταν πλέον αδύνατον να τον αγγίξει.
Λαχανιασμένος ο Χάρι έπεσε με τα μούτρα πάνω στην ορτανσία,
ανασηκώθηκε και κοίταξε
ολόγυρα — δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προήλθε ο εκκωφαντικός
κρότος. Οι γείτονες
όμως είχαν κιόλας βγει στα παράθυρα τους, έτσι ο νεαρός έκρυψε
βιαστικά το ραβδί στο
παντελόνι του και πήρε το πιο αθώο ύφος του.
«Τι ωραία βραδιά!» φώναξε ο θείος Βέρνον χαιρετώντας την
ιιδιοκτητρια του απέναντι σπιτιού,
στο νούμερο 7, που αγριοκοίταΖε πίσω από τις δικτυωτές κουρτίνες
της. «Ακούσατε την εξάτμιση
του αυτοκινήτου; Εμείς πήραμε μια τρομάρα!...»
Συνέχισε να χαμογελά σαν μανιακός μέχρι που οι περίεργοι γείτονες
τραβήχτηκαν από τα
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παράθυρα τους, οπότε το φρικτό χαμόγελο του έγινε ένας μορφασμός
οργής καθώς έγνεφε στον
Χάρι να πλησιάσει. Εκείνος έκανε μερικά βήματα, αλλά φρόντισε να
σταματήσει σε ένα σημείο
που δεν τον έφταναν τα απειλητικά απλωμένα χέρια του θείου Βέρνον.
«Τι στο διάβολο πας να κάνεις;» ρώτησε ο θείος Βέρνον με στρι-γκιά
φωνή που έτρεμε από
λύσσα.
«Τι πάω να κάνω;» επανέλαβε ψυχρά ο Χάρι. Κοιτούσε πάνω-κάτω στο
δρόμο ελπίζοντας ακόμη
να δει το πρόσωπο που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία.
«Ακούστηκε σαν να βροντάν κανόνια έξω ακριβώς από το σπίτι...»
«Δεν προκάλεσα εγώ αυτόν το θόρυβο», δήλωσε αποφασιστικά ο Χάρι.
Δίπλα στο πλατύ κόκκινο πρόσωπο του θείου Βέρνον εμφανίστηκε η
αδύνατη αλογίσια μούρη της
θείας Πετούνια. Ήταν κατά-χλομη. «Γιατί παραμόνευες κάτω από το
παράθυρο μας;»
«Σωστή ερώτηση, Πετούνια! Τι γύρευες κάτω από το παράθυρο μας;»
«Άκουγα τις ειδήσεις», παραδέχτηκε ο Χάρι υποχωρώντας.
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η θεία κι ο θείος του κοιτάχτηκαν οργισμένοι.
«Άκουγες τις ειδήσεις! Πάλι;»
«Βλέπετε, αλλάζουν κάθε μέρα», συνέχισε.
«Μη μου πουλάς εμένα εξυπνάδες! Απαιτώ να μάθω τι σκαρώνεις και
μην ξανακούσω για
ειδήσεις και τέτοιες σαχλαμάρες! Ξέρεις πολύ καλά ότι οι δικοί
σου...»
«Πρόσεχε, Βέρνον!» ψέλλισε η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρ-νον
χαμήλωσε τόσο πολύ τη φωνή
του, που ο Χάρι δυσκολεύτηκε να τον ακούσει.
«...ότι οι δικοί σου δεν αναφέρονται στις δικές μας ειδήσεις!»
συνέχισε ο θείος του.
«Τόσα ξέρεις, τόσα λες!» είπε με έμφαση ο Χάρι.
Οι Ντάρσλι τον κοίταξαν με γουρλωμένα μάτια.
«Παλιοψεύτη! Και τι κάνουν όλες αυτές οι...» άρχισε να λέει η θεία
Πετούνια και χαμήλωσε κι
εκείνη τη φωνή της, ώστε ο Χάρι διάβασε στα χείλη της την επόμενη
λέξη, «...κουκουβάγιες, αν δε
σου φέρνουν τα νέα σας;»
«Αχά!» ψιθύρισε θριαμβευτικά ο θείος Βέρνον. «Τι έχεις να πεις
τώρα, νεαρέ μου; Λες και δεν
ξέρουμε ότι σου φέρνουν τα νέα σας αυτά τα σιχαμένα πουλιά!»
Ο Χάρι δίστασε προς στιγμήν. Του κόστίΖε να παραδεχτεί την
αλήθεια, αν και οι θείοι του δεν
μπορούσαν να ξέρουν πόσο άσχημα ένιωθε που το παραδεχόταν.
«Οι κουκουβάγιες... δε μου φέρνουν νέα», είπε ανέκφραστα.
«Δεν το πιστεύω», βιάστηκε να πει η θεία Πετούνια.
«Ούτε εγώ», δήλωσε ο θείος Βέρνον.
«Ξέρουμε ότι κάτι ετοιμάΖεις», συνέχισε η θεία Πετούνια.
«Δεν είμαστε ηλίθιοι», συμπλήρωσε ο θείος Βέρνον.
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«Αυτό κι αν είναι είδηση», είπε νευριασμένος ο Χάρι και, πριν
προλάβουν οι Ντάρσλι να
αντιδράσουν, έκανε μεταβολή, διέσχισε το γρασίδι, πήδηξε τη χαμηλή
μάντρα του κήπου και
βγήκε στο δρόμο.
Τώρα την είχε άσχημα και το ήξερε. Αργότερα θα υποχρεωνόταν να
αντιμετωπίσει τη θεία και το
θείο του και να πληρώσει το τίμημα της αυθάδειάς του, αλλά αυτή τη
στιγμή δεν τον ένοιαΖε και
ιιδιαίτερα υπήρχαν πολύ πιο σοβαρά θέματα που τον απασχολούσαν.
Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι ο κρότος που ακούστηκε προήλθε από κάποιο
διακτινισμό. Αυτόν
ακριβώς τον ήχο έκανε ο Ντόμπι,
το σπιτικό ξωτικό, όταν εξαφανιΖΟταν. Μήπως βρισκόταν εδώ, στην
οδό Πριβέτ; Μήπως αυτή τη
στιγμή τον παρακολουθούσε; Μόλις έκανε αυτή τη σκέψη, το αγόρι
γύρισε απότομα και κοίταξε
την οδό Πριβέτ, μα στο δρόμο δεν υπήρχε ψυχή. Όχι. Εξάλλου ήταν
σίγουρος πως ο Ντόμπι δεν
ήξερε να γίνεται αόρατος.
Προχώρησε χωρίς να κοιτάΖει πού πηγαίνει το τελευταίο διάστημα
είχε περπατήσει τόσο πολύ
αυτούς τους δρόμους, ώστε τα βήματα του τον οδηγούσαν από μόνα
τους στα αγαπημένα του
λημέρια. Κάθε τόσο έριχνε προς τα πίσω μια κλεφτή ματιά. Κάποιο
μαγικό πλάσμα βρέθηκε
κοντά του όταν ήταν ξαπλωμένος ανάμεσα στις μαραμένες ορτανσίεςτης
θείας Πετούνια, ήταν
βέβαιος γι' αυτό. Γιατί δεν του μίλησε; Γιατί δεν επικοινώνησε
μαΖίτου; Γιατί κρυβόταν τώρα;
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, και καθώς κορυφωνόταν η απογοήτευση του,
η σιγουριά του
εξανεμίστηκε.
Ίσως να μην ήταν τελικά μαγικός ο ήχος. Ίσως να λαχταρούσε τόσο
απεγνωσμένα μια φευγαλέα
έστω επαφή με τον κόσμο στον οποίο ανήκε, που αντιδρούσε
υπερβολικά σε κοινούς και συνηθισμένους θορύβους. Πώς ήταν τόσο σίγουρος ότι ο κρότος που
ακούστηκε δεν ήταν από κάποιο
αντικείμενο που έσπασε στο διπλανό
σπίτι;
Ο Χάρι ένιωσε ένα πλάκωμα στην καρδιά του και, πριν προλάβει να
αντιδράσει, βυθίστηκε ξανά
στην απελπισία που τον βασάνι-Ζε όλο το καλοκαίρι.
Αύριο το πρωί θα έβαΖε το ξυπνητήρι στις πέντε για να πληρώσει την
κουκουβάγια που του
έφερνε τον Ημερήσιο Προφήτη αλλά τι νόημα είχε να εξακολουθήσει να
τον παίρνει; Τον
τελευταίο καιρό έριχνε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο και τον πέταγε
στην άκρη- μόλις θ'

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ανακάλυπταν αυτοί οι βλάκες που διεύθυναν την εφημερίδα ότι
επέστρεψε ο Βόλντεμορτ, θα το
δημοσίευαν με πηχυαίους τίτλους
στην πρώτη σελίδα, κι αυτή ήταν η μόνη είδηση που ενδιέφερε τον
Χάρι.
Αν ήταν τυχερός, θα έρχονταν και κουκουβάγιες με γράμματα από τους
κολλητούς του, τον Ρον
και την Ερμιόνη, αν και είχε χάσει από καιρό κάθε ελπίδα να μάθει
νέα από τα γράμματα τους.
Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να σου πούμε πολλά για οξέρεις τώρα... Μας είπαν να
προσέχουμε τα λόγια μας για την περίπτωση που κάποιο γράμμα
παραπέσει... Είμαστε πολύ
απα-
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σχολημένοι, αλλά δεν μπορούμε να σου γράψουμε λεπτομέρειες...
Συμβαίνουν πολλά και
διάφορα, θα σ' τα πούμε όλα όταν σε δούμε από κοντά...
Μα πότε θα τον έβλεπαν; Κανένας δεν έμπαινε στον κόπο να του δώσει
συγκεκριμένη
ημερομηνία. Η Ερμιόνη είχε γράψει θα σε δω σύντομα στην κάρτα για
τα γενέθλια του, αλλά
πόσο σύντομα ήταν το «σύντομα»; Απ' ότι κατάλαβε από κάποιες
αόριστες νύξεις στα γράμματα
τους, η Ερμιόνη και ο Ρον βρίσκονταν στο ίδιο μέρος, μάλλον στο
πατρικό του Ρον. Μαράζωνε
όταν σκεφτόταν τι ωραία που θα περνούσαν οι δυο τους στο Μπάροου,
ενώ εκείνος ήταν καθηλωμένος στην οδό Πριβέτ. για την ακρίβεια, ήταν τόσο θυμωμένος
μαΖίτους που πέταξε χωρίς
να ανοίξει ΤΑ δύο κουτιά σοκολάτα -κια από το φημισμένο
Ζαχαροπλαστείο «Μελόχουφτες» που
του έστειλαν στα γενέθλια του. Στη συνέχεια βέβαια το μετάνιωσε
πικρά, όταν είδε τη μαραμένη
σαλάτα που σέρβιρε για Βραδινό η θεία Πετούνια.
Και με τι ήταν απασχολημένοι ο Ρον και η Ερμιόνη; Γιατί δεν ήταν
κι αυτός απασχολημένος;
Μήπως δεν είχε αποδείξει ότι διέθετε την ιικανότητα να
αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολες
καταστάσεις από εκείνους; Είχαν ξεχάσει όλα όσα έκανε; Αυτός δεν
ήταν που βρέθηκε στο
νεκροταφείο κι έγινε μαρτυράς της δολοφονίας του Σέντρικ; Αυτόν
δεν έδεσαν στην ταφόπλακα με
σκοπό να τον δολοφονήσουν;
Μην το σκέφτεσαι, είπε αυστηρά στον εαυτό του για εκατοστή φορά
εκείνο το καλοκαίρι. Του
έφτανε και του περίσσευε που έβλεπε ξανά και ξανά στους εφιάλτες
του το νεκροταφείο, δε
χρειαΖόταν να το σκέφτεται και στον ξύπνιο του.
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Έστριψε στη γωνία και βγήκε στην Ημισέληνο της Μανόλιας στα μισά
του δρόμου πέρασε
μπροστά απο ένα στενάκι δίπλα σε ένα γκαραζ, όπου είχε πρωτοδεί το
νονό του. Ο Σείριος
τουλάχιστον καταλάβαινε πώς αισθανόταν ο χάρι.. Μπορεί τα γράμματα
του να μην περιείχαν
ενδιαφέροντα νέα, ολλά ήταν γεμάτα συμβουλές και λόγια παρηγοριάς,
όχι βασανιστικά
υπονοούμενα όπως του Ρον και της Ερμιόνης: ΦαντάΖομαι την αγωνία
σου... Κάτσε φρόνιμος κι
όλα θα πάνε καλά... Να προσέχεις και να αποφεύγεις τις βεβιασμένες
κινήσεις...
πάντως, σκέφτηκε ο Χάρι καθώς διέσχιζε την Ημισέληνο της Μανόλιας
κι έστριβε στην οδό
Μανόλιας με κατεύθυνση το μισοσκότεινο πάρκο, σε γενικές γραμμές
έχω ακολουθήσει τις
συμβου17
λες του Σείριου. Αντιστάθηκε στον πειρασμό να δέσει το μπαούλο του
στο μαγικό του
σκουπόξυλο και να πάει, μια και δυο, στο Μπάροου. Μάλιστα, πίστευε
ότι η συμπεριφορά του
ήταν υποδειγματική αν αναλογιΖόταν κανείς την οργή και την
απογοήτευση που του προκαλούσε
ο αποκλεισμός του στην οδό Πριβέτ. Δεν ήταν και λίγο το ότι
αναγκαΖόταν να κρύβεται στα
παρτέρια, με την ελπίδα να ακούσει κάτι που θα του έδινε μια ιδέα
για τις κινήσεις του λόρδου
βόλντεμορτ. Ωστόσο, πήγαινε πολύ να τον συμβουλεύει να αποφεύγει
τις βεβιασμένες κινήσεις
ένας άνθρωπος που πέρασε δώδεκα χρόνια στη φυλακή του ΑΖκαμπάν,
δραπέτευσε,
προσπάθησε να διαπράξει το φόνο για τον οποίο είχε καταδικαστεί
άδικα κι ύστερα διέφυγε με
έναν κλεμμένο ιιιππόγρυπα.
Ο Χάρι σκαρφάλωσε στην κλειδωμένη πόρτα του πάρκου, πήδησε μέσα
και άρχισε να περπατά
στο κατάξερο γρασίδι. Το πάρκο ήταν έρημο σαν τους γύρω δρόμους.
Όταν έφτασε στις κούνιες,
κάθισε στη μία και μοναδική που δεν κατάφεραν να σπάσουν ο Ντάντλι
κι η παρέα του,
αγκάλιασε με το ένα μπράτσο του την αλυσίδα και κάρφωσε
κατσουφιασμένος το βλέμμα του στο
έδαφος. Δε θα μπορούσε να κρυφτεί ξανά στον κήπο των Ντάρσλι.
Αύριο θα έπρεπε να σκεφτεί
καινούργιο τρόπο για να ακούει τις ειδήσεις. Τώρα, λοιπόν, το μόνο
που είχε να περιμένει ήταν
άλλη μια δύσκολη και ταραγμένη νύχτα ακόμη κι όταν δεν έβλεπε
εφιάλτες με τον Σέντρικ,
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ονειρευόταν δαιδαλώδεις σκοτεινούς διαδρόμους που κατέληγαν σε
αδιέξοδα κι αμπαρωμένες
πόρτες, κάτι που σίγουρα οφειλόταν στο αίσθημα παγίδευσης που τον
βασάνιΖε στον ξύπνιο του.
Στο μεταξύ ένιωθε ένα δυσάρεστο μυρμήγκιασμα στην ουλή που είχε
στο μέτωπο του, αλλά δεν
έτρεφε αυταπάτες: ο Ρον, η Ερμιόνη και ο Σείριος θα έμεναν
ασυγκίνητοι. Παλιά, ο πόνος στην
ουλή τον προειδοποιούσε ότι δυνάμωνε ο Βόλντεμορτ, αλλά τώρα, που
είχε ανακτήσει πλήρως
όλη του τη δύναμη, οι φίλοι του θα του επισήμαιναν ότι ήταν πολύ
φυσικό να τον ενοχλεί διαρκώς
η ουλή...
έπρεπε να το περιμένει... τίποτα το ανησυχητικό... περσινά ξινά
σταφύλια...
τον έπνιγε η αδικία και του ερχόταν να ουρλιάξει από τα νεύρα του.
Αν δεν ήταν αυτός, κανείς δε
θα είχε πάρει μυρουδιά ότι γύρισε ο Βόλντεμορτ! Κι η ανταμοιβή του
ήταν να καθηλωθεί για
τέσσερις ολάκερες βδομάδες στο Λιτλ Γουάινγκιν, εντελώς
αποκομμένος από τον κόσμο των
μάγων, και να κρύβεται μες στις μαραμένες
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ορτανσίες για να ακούσει πώς κάνουν σκι τα παπαγαλάκια! Πώς
μπόρεσε ο Ντάμπλντορ να τον
ξεχάσει τόσο εύκολα; Γιατί ο Ρον κι η Ερμιόνη δεν κάλεσαν κι
εκείνον μαΖίτους; Ως πότε θα
άντεχε να ακούει τον Σείριο να τον συμβουλεύει να κάτσει στ' αβγά
του και ;
να είναι καλό παιδάκι; Ως πότε θα αντιστεκόταν στον πειρασμό να ;
γράψει σε αυτούς τους βλάκες του Ημερήσιου Προφήτη ότι γύρισε ο
Βόλντεμορτ; Όλες αυτές οι
σκέψεις τριβέλιΖαν το μυαλό του Χά-ρι και η ψυχή του φλογιΖόταν
από αγανάκτηση, καθώς
έπεφτε η υγρή βελούδινη νυχτιά και η ατμόσφαιρα πλημμύριΖε από τη
μυρουδιά του Ζεστού
μαραμένου χορταριού, κι ο μόνος ήχος που έσπαΖε τη σιωπή ήταν το
βουητό των αυτοκινήτων
έξω από τα κι- |
γκλιδώματα του πάρκου. | Δεν ήξερε πόση ώρα ήταν καθισμένος στην
κούνια, όταν ομιλίες |
διέκοψαν τους συλλογισμούς του. Σήκωσε το βλέμμα του και είδε τις
σιλουέτες μιας παρέας
ατόμων, που διέσχίΖαν το πάρκο, να δια- γράφονται στο αχνό φέγγος
που έριχναν τα φώτα των
γύρω δρόμων. Ο ένας τραγουδούσε δυνατά ένα κακόγουστο τραγούδι και
οι ;
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άλλοι γελούσαν. Μερικοί από αυτούς κρατούσαν από το τιμόνι ακριβά
αγωνιστικά ποδήλατα και
τα τσούλαγαν δίπλα τους. :
Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως ποιοι ήταν. Προπορευόταν η χαράκτηριστική
σιλουέτα του εξαδέλφου
του, του Ντάντλι Ντάρσλι, που επέστρεφε στο σπίτι συντροφιά με
τους πιστούς του φίλους.
Ο Ντάντλι παρέμενε χοντρομπαλάς όπως πάντα, αλλά η αυστηρή δίαιτα
ενός χρόνου και η
ανακάλυψη ενός καινούργιου ταλέντου που διέθετε είχαν αλλάξει
αισθητά την εμφάνιση του.
Όπως διαλαλούσε πανευτυχής ο θείος Βέρνον, ο Ντάντλι ανακηρύχτηκε
πρόσφατα νικητής στο
Εφηβικό Διασχολικό Πρωτάθλημα Μποξ Νοτιοανατολικής Αγγλίας, στην
κατηγορία βαρέων
βαρών. Αυτό το «ευγενές άθλημα», όπως το αποκαλούσε ο θείος
Βέρνον, έκανε τον Ντάντλι να
φαντάΖει ακόμη πιο τρομερός στα μάτια του Χάρι απ' ότι την εποχή
που πήγαιναν στο δημοτικό
κι ο Χάρι συνήθιΖε να παίΖει το ρόλο του πρώτου σάκου μποξ του
Ντάντλι. Ο Χάρι βέβαια δε
φοβόταν πια ούτε κατά διάνοια τον ξάδελφο του. Εξακολουθούσε όμως
να πιστεύει πως το ότι ο
Ντάνλι έμαθε να ρίχνειι πιο δυνατές και εύστοχες γροθιές δεν
αποτελούσε και λόγο πανηγυρισμών από τους Ντάρσλι. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς τον έτρεμαν
τον φοβούνταν πιο πολύ κι
από «εκείνον τον Πότερ», που τα είχαν προειδοποιήσει πως ήταν
χούλιγκαν και πως φοιτούσε
στο
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Κέντρο Προσαρμογής Αμετανόητων Νέων «Ο Άγιος Βρούτος».
Ο Χάρι είδε τις σκοτεινές σιλουέτες να γλιστρούν πάνω στο γρασίδι
κι αναρωτήθηκε ποιον να
ξυλοφόρτωσαν πάλι απόψε. Κοιτάξτε προς τα δω... πρόσταξε νοερά ο
Χάρι καθώς τους
παρατηρούσε. Άντε λοιπόν... κοιτάξτε προς τα δω... είμαι
ολομόναχος... ελάτε να με δείρετε...
Αν τον έβλεπαν οι φίλοι του Ντάντλι, θα άλλαΖαν σίγουρα κατεύθυνση
για να έρθουν προς το
μέρος του. Τι θα έκανε τότε ο Ντάντλι; Δε θα ήθελε βέβαια να
ρεΖίλευτεί μπροστά τους, θα φοβόταν όμως να προκαλέσει τον Χάρι... θα είχε πολύ γούστο να
παρακολουθεί τον Ντάντλι που δε θα
ξέρει τι να κάνει να τον προκαλεί κι αυτός να μην μπορεί να
αντιδράσει... Κι αν επιχειρούσε κανένας άλλος να χτυπήσει τον Χάρι, ήταν πανέτοιμος — είχε μαζί του
το ραβδί του. Ας κόπιαζαν αν
τολμούσαν... Δεν έβλεπε την ώρα να ξεσπάσει τα νεύρα του σε αυτά
τα αγόρια που έκαναν κά-
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ποτε τη Ζωή του κόλαση.
Δε γύρισαν όμως προς το μέρος του, ούτε καν τον είδαν, και τώρα
είχαν φτάσει σχεδόν κοντά στα
κάγκελα. Ο Χάρι έπνιξε την επιθυμία να τους φωνάξει... θα ήταν
λάθος του να πάει γυρεύοντας
για καβγά... απαγορευόταν να χρησιμοποιήσει τις μαγικές δυνάμεις
του... θα κινδύνευε πάλι να
φάει αποβολή...
Έσβησαν οι φωνές της συμμορίας του Ντάντλι είχαν χαθεί πια από τα
μάτια του, προχωρούσαν
στην οδό Μανόλιας.
Είδες, Σείριε; είπε από μέσα του ο Χάρι. Απέφυγα τις Βεβιασμένες
κινήσεις. Κάθισα φρόνιμος. Το
αντίθετο ακριβώς απ' αυτό που έκανες εσύ.
Σηκώθηκε και τεντώθηκε για να ξεμουδιάσει. Η θεία Πετούνια κι ο
θείος Βέρνον θεωρούσαν πως,
ότι ώρα κι αν γύριζε ο Ντάντλι, ήταν η σωστή ώρα να μαΖευτείς στο
σπίτι, ενώ αν κάποιος γύριΖε
αργότερα, ήταν πάρα πολύ αργά. Ο θείος του τον είχε απειλήσει ότι
θα τον κλείδωνε στην
αποθήκη αν ξαναμαΖευόταν ύστερα από τον Ντάντλη, έτσι ο Χάρι
έπνιξε ένα χασμουρητό και
κίνησε βλοσυρός για την πύλη του πάρκου.
Η οδός Μανόλιας, όπως και η οδός Πριβέτ, είχε μεγάλα τετράγωνα
σπίτια με άψογα φροντισμένο
γκαΖόν, τα οποία ανήκαν σε μεγάλους τετράγωνους ιιδιοκτητες που
οδηγούσαν πεντακάθαρα
αυτοκίνητα παρόμοια με του θείου Βέρνον. Ο Χάρι προτιμούσε να
κυκλοφορεί στο Λιτλ
Γουάινγκιν τη νύχτα. Το φως μέσα από τα πα-
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ράθυρα με τις κουρτίνες διαχεόταν σμιλεύοντας λαμπερά περίτεχνα
σχέδια στο σκοτάδι, γεμάτα
χρώματα. Τέτοια ώρα δεν κινδύνευε να ακούσει περιφρονητικά σχόλια
για την ατημέλητη εμφάνιση του, όπως συνήθως συνέβαινε όταν διασταυρωνόταν με τους
ιιδιοκτητες των σπιτιών. ΒάδιΖε
Βιαστικά, κι έτσι λίγο παρακάτω διέκρινε μπροστά του την παρέα του
Ντάντλι καληνυχτίζονταν
μπροστά στη γωνία της Ημισελήνου της Μανόλιας. Ο Χάρι κρύφτηκε στη
σκιά μιας μεγάλης
πασχαλιάς και περίμενε.
«...κι έσκουΖε σαν γουρούνι», έλεγε ο Μάλκολμ ανάμεσα στα
χαχανητά των άλλων.
«Φοβερό κροσέ, Μεγάλε», ακούστηκε ο Πιρς.
«Αύριο την ίδια ώρα;» είπε ο Ντάντλι.
«Περάστε απ' το σπίτι μου, θα λείπουν οι γονείς μου», πρότεινε
ο Γκόρντον.
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«Τα λέμε, λοιπόν», είπε ο Ντάντλι.
«Γεια σου, Νταντ!»
«Αύριο, Μεγάλε!»
Ο Χάρι περίμενε να φύγουν οι υπόλοιποι πριν ξεκινήσει πάλι. Όταν
έσβησαν οι φωνές τους,
έστριψε στην Ημισέληνο της Μανόλιας επιταχύνοντας το βήμα του και
λίγες στιγμές αργότερα
πρόφτασε τον Ντάντλι, που πήγαινε με το πάσο του σιγοτραγουδώντας
φάλτσα.
«Ει, Μεγάλε!»
Ο Ντάντλι γύρισε. «Α», μούγκρισε ενοχλημένος. «Εσύ είσαι;»
«Από πότε έγινες Μεγάλος;» ρώτησε ο Χάρι.
«Κόφ' το», γρύλισε εκείνος και συνέχισε το δρόμο του.
«Ωραίο όνομα», χαμογέλασε ο Χάρι συντονίζοντας το βήμα του με του
ξαδέλφου του. «Αλλά για
μένα θα είσαι πάντα "ο Ντίντι το
ΖουΖουνάκι" μου».
«Είπα ΚΟΦ' ΤΟ!» νευρίασε ο Ντάντλι κι έσφιξε τις χοντρές γροθιές
του.
«Δεν ξέρουν οι φίλοι σου πώς σε φωνάΖει η μαμά σου;»
«Βούλωσε το επιτέλους».
«Σ' εκείνη δε λες να το βουλώσει. Τι λες για το "ΤζουτΖούκο μου"
και το "Ντιντικάκι μου", μου
επιτρέπεις να τα χρησιμοποιώ;»
Ο Ντάντλι δεν αποκρίθηκε. Η προσπάθεια να συγκρατηθεί για να μη
χτυπήσει τον Χάρι
απορροφούσε όλο του τον αυτοέλεγχο.
«Λοιπόν, ποιον δείραμε απόψε;» ρώτησε ο Χάρι και το χαμόγελο
χάθηκε από τα χείλη του. «Πάλι
κάνα δεκάχρονο παιδάκι; Ξέρω τι έκανες στον Μαρκ Έβανς προχθές το
βράδυ...»
«Πήγαινε γυρεύοντας», γρύλισε ο Ντάντλι.
«Τι μου λες;»
«Μου μίλησε με αυθάδεια».
«Σοβαρά; Πάντως, αν σου είπε ότι είσαι σαν γουρούνι που
εκπαιδεύτηκε να περπατά στα πίσω
πόδια του, αυτό δεν είναι αυθά-δεια. Είναι η αλήθεια».
Ένας μυς πετάρισε στο πιγούνι του Ντάντλι. Ο Χάρι αισθάνθηκε
απέραντη ικανοποίηση που
κατάφερε να τον εξοργίσει τόσο πολύ. Ένιωθε σαν να μετάγγίΖε το
θυμό του στον ξάδελφο του,
τον μόνο που είχε για να ξεσπάσει.
Έστριψαν δεξιά, στο σοκάκι όπου ο Χάρι είχε πρωτοδείτον Σείριο από
εδώ έκοβες δρόμο κι
έβγαινες κατευθείαν από την Ημισέληνο της Μανόλιας στην οδό
Γλυσίνας. Ήταν έρημο και πολύ
πιο σκοτεινό από τους δυο προηγούμενους δρόμους που συνέδεε, γιατί
δεν υπήρχε δημοτικός
φωτισμός. Τα βήματα τους πνίγηκαν ανάμεσα στους τοίχους των γκαράζ
που υπήρχαν από τη
μια πλευρά κι έναν ψηλό φράχτη από την άλλη.
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«Περνιέσαι για σπουδαίος επειδή κουβαλάς αυτό το πράμα», είπε
λίγες στιγμές αργότερα ο
Ντάντλι.
«Ποιο πράμα;»
«Αυτό... αυτό που έχεις κρυμμένο».
Ο Χάρι χαμογέλασε ξανά. «Τελικά δεν είσαι τόσο ηλίθιος όσο
φαίνεσαι, έτσι, Νταντ; Αλλά αν
ήσουν, δε θα μπορούσες να μιλάς και να βαδίσεις ταυτόχρονα», είπε
κι έβγαλε το μαγικό ραβδί
του. Είδε τον Ντάντλι να το λοξοκοιτάΖει.
«Απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσεις», είπε αμέσως ο ξάδελφος του.
«Το ξέρω πως
απαγορεύεται, θα σε αποβάλουν από το ηλίθιο σχολείο σου».
«Και πού ξέρεις ότι δεν άλλαξαν οι κανονισμοί, Μεγάλε;»
«Δεν άλλαξαν», βιάστηκε να πει ο Νταντλι, χωρίς όμως να είναι και
απόλυτα σίγουρος.
Ο Χάρι γέλασε σιγανά.
«Δεν έχεις τα κότσια να τα Βάλεις μαΖί μου χωρίς αυτό το πράμα»,
γρύλισε ο Ντάντλι.
«Ενώ εσύ χρειάΖεσαι τη βοήθεια μόνο τεσσάρων φίλων σου για να
ξυλοφορτώσεις ένα
δεκάχρονο παιδάκι. για πες μου τώρα γι' αυτον
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τον τίτλο του μποξ που μας κοκορεύεσαι. Πόσων χρονών ήταν
ο αντίπαλος; Επτά; Οκτώ;»
«Δεκαέξι, αν θες να μάθεις», γρύλισε ο Ντάντλι, «κι έμεινε είκοσι
λεπτά τέΖα όταν τον έβγαλα νοκ
άουτ και είχε το διπλάσιο Βάρος από σένα. Και περίμενε να δεις τι
θα πάθεις, όταν πω στον
μπαμπά
ότι έβγαλες αυτό το πράμα...»
«Α, τώρα θα τρέξουμε στον μπαμπάκα! Τι έγινε; Φοβάται ο μέγας
πρωταθλητής ΤζουτΖούκος το
ραβδί του βρόμικου Χάρι;» «Τη νύχτα όμως δεν είσαι τόσο γενναίος»,
σάρκασε ο Ντάντλι. «Μα
τώρα είναι νύχτα, Ντιντικάκι μου. Έτσι το λέμε όταν σκοτεινιάΖει όπως τώρα».
«Εννοώ όταν πέφτεις στο κρεβάτι!» συνέχισε ο Ντάντλι. Είχε
σταματήσει να περπατάει. Ο Χάρι
κοντοστάθηκε κι αυτός και κοίταξε τον ξάδελφο του. Από το λίγο που
μπορούσε να διακρίνει, είδε
ένα παράξενο θριαμβευτικό ύφος Ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του
Ντάντλι.
«Τι εννοείς ότι δεν είμαι τόσο γενναίος στο κρεβάτι;» ρώτησε
απορημένος ο Χάρι.
«Σ' άκουσα χθες τη νύχτα», είπε χαιρέκακο ο Ντάντλι. «Μίλαγες
στον ύπνο σου. Βογκούσες».
«Τι εννοείς;» επανέλαβε ο Χάρι μ' ένα σφίξιμο στο στομάχι. Χθες τη
νύχτα είχε επισκεφτεί ξανά το
νεκροταφείο στα όνειρα του.
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Από τα χείλη του Ντάντλι ξέφυγε ένα κορόίδευτικό γέλιο κι ύστερα
άρχισε να μιλάει με στριγκιά
κλαψιάρικη φωνή.
«"Μη σκοτώσεις τον Σέντρικ! Μην τον σκοτώσεις!" Ποιος είναι
ο Σέντρικ; Ο φίλος σου;»
«Λες... λες ψέματα», τον έκοψε ο Χάρι, μα το στόμα του είχε
στεγνώσει. Ήξερε ότι δεν έλεγε
ψέματα ο Ντάντλι — πώς αλλιώς
θα μάθαινε το όνομα του Σέντρικ;
«"Μπαμπά! Μπαμπά, βοήθεια! θα με σκοτώσει, μπαμπά! Μπουχου-χου!"»
«Σκάσε», είπε σιγανά ο Χάρι. «Σκάσε, Ντάντλι, σε προειδοποιώ!»
«"Έλα να με σώσεις, μπαμπά! Μαμά, έλα να με σώσεις! Σκότωσε τον
Σέντρικ! Βοήθεια, μπαμπά!
θα με..." Μη με σημαδεύεις με
αυτό το πράμα!»
Ο Ντάντλι κόλλησε αυτόματα στον τοίχο. Ο Χάρι τον σημάδευε στην
καρδιά με το ραβδί του. Στις
φλέβες του κόχλαΖε το μίσος που σωρευόταν δεκατέσσερα χρόνια για
τον Ντάντλι. Και τι δε θα
'δίνε
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να μπορούσε να τον χτυπήσει με το ραβδί του, να τον χτυπήσει τόσο
δυνατά που να γυρίσει σπίτι
του έρποντας σαν σκουλήκι, να χάσει τη λαλιά του, να του φυτρώσουν
κεραίες...
«Μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό», τον πρόσταξε ο Χάρι. «Κατάλαβες;»
«Γύρνα αλλού αυτό το πράμα!»
«Είπα, κατάλαβες;»
«Γύρνα αλλού αυτό το πράμα!»
«ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;»
«ΓΎΡΝΑ ΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ...» Ένα μακρόσυρτο τρεμουλιαστό βογκητό
ξέφυγε ξαφνικά από τον
Ντάντλι σαν να δέχτηκε ψυχρολουσία.
Κάτι άλλαξε στη νύχτα. Ο αστροκέντητος βαθυκύανος ουρανός
σκοτείνιασε ξάφνου, μαύρισε σαν
πίσσα τ' άστρα, το φεγγάρι, τα φώτα των δρόμων, όλα έσβησαν. Το
μακρινό βουητό των
αυτοκινήτων και το θρόισμα των δέντρων έσβησαν κι αυτά. Η γλυκιά
μυρωμένη νυχτιά έγινε
αίφνης κρύα, παγερή. Ένα απόλυτο, αδιαπέραστο, σιωπηλό σκοτάδι
τους τύλιξε, θαρρείς και
κάποιο γιγάντιο χέρι έριξε στο σοκάκι ένα χοντρό παγωμένο μανδύα,
τυφλώνοντας τους.
Για κλάσματα του δευτερολέπτου ο Χάρι νόμιΖε πως έκανε μάγια άθελα
του, παρόλο που
προσπαθούσε να αυτοσυγκρατηθεί με όλη τη δύναμη της θέλησης του.
Ύστερα ξανάρθε στα συγκαλά του — όχι, αυτός δεν είχε τη δύναμη να
σβήσει τα αστέρια. Γύρισε
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το κεφάλι του δεξιά κι αριστερά προσπαθώντας να διακρίνει κάτι, μα
το σκοτάδι, σαν πανάλαφρο
πέπλο, έφραΖε τα μάτια του.
Έφτασε στ' αφτιά του η τρομοκρατημένη φωνή του Ντάντλι.
«Τι... τι κάνεις; Κό... κόφ' το!»
«Δεν κάνω τίποτα. Σκάσε και μείνε ακίνητος!»
«Δε... δε βλέπω! Τυ... τυφλώθηκα! Δε...»
«Σκάσε είπα!»
Ο Χάρι στάθηκε ασάλευτος, στρέφοντας δεξιά κι αριστερά το σβησμένο
βλέμμα του. Το κρύο
ήταν τόσο τσουχτερό που έτρεμε σαν φύλλο είχε ανατριχιάσει
ολόκληρος μέχρι τις τρίχες στον
αυχένα του. Γούρλωσε τα μάτια προσπαθώντας να διαπεράσει το
σκοτάδι, μάταια όμως.
Δε γίνονταν αυτά τα πράγματα... δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν στο
Λιτλ Γουάινγκιν...
τέντωσε τα αφτιά του και... πριν τους δει, τους άκουσε.
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«θα... θα το πω στον μπαμπά μου!» κλαψούρίΖε ο Ντάντλι. «Πού...
πού είσαι; Τι κά... κάνεις;»
«θα σκάσεις επιτέλους;» ψιθύρισε επιτακτικά. «Προσπαθώ να ακού...»
Σώπασε απότομα. Είχε
ακούσει αυτό που έτρεμε η ψυχή του.
Εκτός από τα δύο παιδιά υπήρχε και κάποιος άλλος στο σοκάκι,
κάποιος που έπαιρνε Βαθιές,
βραχνές, θορυβώδεις αναπνοές. Η καρδιά του Χάρι σπαρτάρησε από
τρόμο καθώς στεκόταν
τρέμοντας στην παγωνιά.
«Κό... κόφ' το! Σταμάτα αυτό που κάνεις, είπα! θα σε χτυπήσω, σ'
τ' ορκίΖομαι!»
«Ντάντλι, βούλωσ'...»
ΓΚΟΥΠ!
Ο Χάρι έφαγε κατακέφαλα μια γροθιά που τον τίναξε στον αέρα. Είδε
αστράκια και προς στιγμήν
νόμιζε πως άνοιξε το κεφάλι του στα δύο κι ύστερα σωριάστηκε
φαρδύς-πλατύς στο έδαφος ενώ
το ραβδί του ξέφυγε από το χέρι.
«Είσαι εντελώς ηλίθιος!» φώναξε στον Ντάντλι με μάτια υγρά από τον
πόνο, καθώς μπουσούλαγε
ψάχνοντας απεγνωσμένα στο έδαφος. Άκουσε τον ξάδελφο του να
απομακρύνεται, να πέφτει στο
φράχτη, να σκοντάφτει. «ΓΎΡΝΑ ΠΙΣΩ, ΝΤΆΝΤΛΙ! ΘΑ ΠΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ!»
Ακούστηκε ένα ανατριχιαστικό ουρλιαχτό και τα βήματα του Ντάντλι
σταμάτησαν απότομα. Την
ίδια στιγμή ο Χάρι ένιωσε πίσω του μια διαπεραστική παγωνιά που θα
μπορούσε να σημαίνει
μόνο ένα πράγμα: δεν ήταν ένας, ήταν περισσότεροι.
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«ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ, ΝΤΆΝΤΛΙ! Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ, ΚΡΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ!»
φώναξε. «Το ραβδί μου!» μουρμούρισε κατόπιν πανικόβλητος, καθώς τα
χέρια του σάρωναν το
έδαφος σαν αράχνες. «Πού είναι το ραβδί μου; Φώτισε!»
Πρόφερε μηχανικά τη μαγική λέξη χρειαΖόταν απεγνωσμένα λίγο φως
για να μπορέσει να
συνεχίσει το ψάξιμο και, προς μεγάλη του ανακούφιση, κάτι
τρεμόφεξε δίπλα στο χέρι του — είχε
ανάψει η μύτη του ραβδιού του. Ο Χάρι το άρπαξε, σηκώθηκε όρθιος
και στράφηκε προς τα
πίσω.
Του κόπηκαν τα γόνατα. Ένας πανύψηλος κουκουλοφόρος γλιστρούσε
αθόρυβα προς το μέρος
του χωρίς να αγγίΖει το έδαφος, δίχως να ξεπροβάλλουν πόδια κάτω
από το μανδύα του, ρουφώντας τη νύχτα έτσι όπως κινούνταν.
25
Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί του και πισωπάτησε τρεκλίΖοντας. «Καλώ τον
προστάτη!»
Ένα λεπτό νήμα ασημή καπνού ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού
του κι ο Παράφρονας
επιβράδυνε το βήμα του, αλλά δεν είχε πιάσει καλά το ξόρκι ο Χάρι
συνέχισε να οπισθοχωρεί
τρεκλίΖο-ντας καθώς τον Ζύγωνε ο Παράφρονας... ο πανικός θόλωνε το
νου του...
Συγκεντρώσου...
Ένα Ζευγάρι γκρίΖα, γλιτσιασμένα, ψωριασμένα χέρια ξεπρόβαλαν από
το μανδύα του
Παράφρονα κι απλώθηκαν προς το μέρος του Χάρι. Ένα βουητό
πλημμύρισε τ' αφτιά του.
«Καλώ τον προστάτη!»
Η φωνή του ήχησε άψυχη, απόμακρη. Άλλη μια ασημιά τολύπα καπνού,
πιο αχνή από την
πρώτη, ξεπετάχτηκε από το ραβδί του. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα
καλύτερο, δεν μπορούσε
να πετύχει το ξόρκι.
Άκουσε μες στο μυαλό του ένα γέλιο στριγκό, διαπεραστικό... η
βρομερή, ψυχρή σαν το θάνατο,
ανάσα του Παράφρονα γέμιΖε
τα πνευμόνια του, τον έπνιγε... Σκέψου... κάνε μια ευτυχισμένη
σκέψη...
Ωστόσο μέσα του δεν υπήρχε στάλα ευτυχίας... τα παγερά δάχτυλα του
Παράφρονα τυλίχτηκαν
στο λαιμό του... το διαπεραστικό γέλιο γινόταν όλο και πιο οξύ και
μια φωνή μιλούσε μέσα στο
μυαλό του: «Υπόκυψε στο θάνατο, Χάρι... ίσως να είναι ανώδυνος. ..
δεν ξέροο... εγώ δεν
πέθανα ποτέ μου...»
Δε θα ξανασυναντούσε τον Ρον, την Ερμιόνη...
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Είδε ολοκάθαρα τα πρόσωπα τους με τα μάτια της φαντασίας του καθώς
αγωνιΖόταν να πάρει
ανάσα.
«ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ!»
Από τη μύτη του ραβδιού του Χάρι ξεπετάχτηκε ένα πελώριο ασημένιο
ελάφι χτύπησε με τα
κερατά του τον Παράφρονα στο σημείο οπού κανονικά θα βρισκόταν η
καρδιά του, τον τίναξε σαν
πούπουλο και καθώς ετοιμαΖόταν πάλι να του ορμήσει, ο Παράφρονας
υποχώρησε ηττημένος κι
εξαφανίστηκε πετώντας στον ουρανό σαν νυχτερίδα.
«ΑΠΟ ΔΩ!» φώναξε ο Χάρι στο ελάφι. Έκανε μεταβολή κι έτρεξε προς
την άλλη άκρη του στενού,
κρατώντας ψηλά το αναμμένο ραβδι του. «ΝΤΆΝΤΛΙ! ΝΤΆΝΤΛΙ!»
Πριν προλάβει καλά καλά να κάνει δέκα Βήματα, τους είδε μπρο26
στα του: ο Ντάντλι ήταν κουλουριασμένος στο έδαφος, προστατεύοντας
με τα χέρια το πρόσωπο
του. Ένας δεύτερος Παράφρονας είχε γλιστρήσει από πάνω του και τον
κρατούσε σφιχτά από
τους καρπούς. Αργά αργά, σχεδόν τρυφερά, προσπαθούσε ν' ανοίξει τα
χέρια του αγοριού ενώ
έσκυβε πάνω του σαν να ήθελε να το φιλήσει.
«ΠΑΝΩ ΤΟΥ!» κραύγασε ο Χάρι και το ελάφι που είχε καλέσει τον
προσπέρασε με ένα δυνατό
θόρυβο σαν συριγμό. Το πρόσωπο του Παράφρονα απείχε μόλις ένα
εκατοστό από του Ντάντλι
όταν τον χτύπησαν τα ασημένια κέρατα τινάχτηκε στον αέρα κι
εξαφανίστηκε στο σκοτάδι σαν το
σύντροφο του το ελάφι απομακρύνθηκε καλπάΖοντας και χάθηκε στο
βάθος του στενού
τυλιγμένο μέσα σε μιαν ασημιά αχλή.
Άναψαν ξανά τα άστρα, το φεγγάρι και τα φώτα του δρόμου. Ένα Ζεστό
αεράκι φύσηξε στο
σοκάκι. Τα δέντρα θρόισαν στους γειτονικούς κήπους κι ο απόμακρος
θόρυβος της κυκλοφορίας
έφτασε από τους πέρα δρόμους. Ο Χάρι στεκόταν ασάλευτος, με όλες
τις αισθήσεις του σε
εγρήγορση. Λίγες στιγμές αργότερα συνειδητοποίησε ότι η μπλούΖα
κολλούσε πάνω του ήταν
λουσμένος στον ιιδροτά.
Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έγινε. Παράφρονες εδώ, στο Λιτλ
Γουάινγκιν;
Ο Ντάντλι ήταν κουβαριασμένος στο έδαφος και κλαψούριζε τρέμοντας
σύγκορμος. Ο Χάρι
έσκυψε πάνω του προσπαθώντας να δει αν μπορούσε να σταθεί στα
πόδια του, αλλά ξάφνου
άκουσε πίσω του βαριά βιαστικά βήματα. Σήκωσε ενστικτωδώς το ραβδί
του και γύρισε να
αντιμετωπίσει τον νεοφερμένο.
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Η κυρία Φιγκ, η ιδιόρρυθμη ηλικιωμένη γειτόνισσα, τον πλησίασε
λαχανιασμένη. Τα γκρίζα
φουντωτά μαλλιά της ξεπετάγονταν από το φιλέ, απ' τον καρπό της
κρεμόταν μια πλεχτή τσάντα
για ψώνια και στα πόδια της φορούσε ένα Ζευγάρι ξώφτερνες καρό
παντόφλες. Ο Χάρι
ετοιμάστηκε να κρύψει βιαστικά το ραβδί του, μα...
«Μην το κρύβεις, κουτορνίθι!» στρίγκλισε εκείνη. «Κι αν υπάρχουν
κι άλλοι; Αχ, θα τον σκοτώσω
τον Μάντουνγκους Φλέισερ!»
Ένα σμάρι κουκουβάγιες
Τι;» έκανε μουδιασμένα ο Χάρι.
«Έφυγε!» είπε η κυρία Φιγκ σταυρώνοντας τα χέρια της. «Πήγε να δει
κάποιον για μια παρτίδα
τσουκάλια που έπεσαν από ένα μαγικό σκουπόξυλο! Του είπα ότι θα
τον γδάρω Ζωντανό αν
φύγει, κι ορίστε τώρα! Παράφρονες! Ευτυχώς που είχα βάλει τον
Ασπρούλη στην υπόθεση! Αλλά
ας μη χάνουμε καιρό! Πρέπει να γυρίσεις αμέσως πίσω! Αχ, τι
μπλέξιμο! θα τον σκοτώσω!»
«Μα...» Η αποκάλυψη ότι η ιδιόρρυθμη γριά γειτόνισσα που λάτρευε
τις γάτες γνώριΖε τι είναι οι
Παράφρονες προκάλεσε στον Χάρι τόσο δυνατό σοκ όσο η συνάντηση
μαΖί'τους στο σοκάκι πριν
από λίγο. «Είστε... είστε μάγισσα;»
«Είμαι Σκουίμπ, όπως πολύ καλά γνωρίσει ο Μάντουννκους. Πώς στην
ευχή θα σε βοηθούσα να
διώξεις τους Παράφρονες; Σ' άφησε τελείως ακάλυπτο ενώ τον είχα
προειδοποιήσει...»
«Αυτός ο Μάντουνγκους με παρακολουθούσε; Μια στιγμή... αυτός ήταν!
Αυτός διακτινίστηκε
μπροστά στο σπίτι μου!»
«Ναι, ναι, ναι, αλλά ευτυχώς που είχα την πρόνοια να βάλω τον
Ασπρούλη κάτω από ένα
αυτοκίνητο, κι έτρεξε και με ειδοποίησε, αΛλα ώσπου να φτάσω σπίτι
σου, εσύ είχες φύγει... και
τώρα... αχ, τι θα πει ο Ντάμπλντορ; Ει, εσύ!» φώναξε στον Ντάντλι
που κειτόταν ακόμη ανάσκελα
στο δρόμο. «Σήκω όρθιος, βρε χοντρομπαλά!»
«_ξερετε τον Ντάμπλντορ;» ρώτησε με γουρλωμένα μάτια ο Χάρι.
«Και βεβαία, ποιος δεν ξέρει τον Ντάμπλντορ; Τι στέκεσαι έτσι σαν
στήλη άλατος; Αν ξανάρθουν
οι Παράφρονες, δε θα μπορέσω
να σε βοηθησω — δεν είμαι άξια να μεταμορφώσω ούτε ένα φλι28
τζάνι του τσαγιού». Η κυρία Φιγκ έσκυψε, έπιασε με τα ρυτιδωμένα
χέρια της το χοντρό χέρι του
Ντάντλι και τον τράβηξε προς τα επάνω. «Σήκω, άχρηστο πλάσμα,
σήκω!»
Ο Ντάντλι όμως δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να κουνηθεί. Έμεινε
ξαπλωμένος, με πρόσωπο
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πελιδνό και χείλη σφιγμένα, κι έτρεμε σαν ψάρι.
«θα τον σηκώσω εγώ». Ο Χάρι τον έπιασε από το μπράτσο και τον
τράβηξε μ' όλη του τη
δύναμη. Κατάφερε να τον κάνει να σταθεί στα πόδια του
καταβάλλοντας υπεράνθρωπη
προσπάθεια. Ο Ντάντλι φαινόταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Τα μικρά
του μάτια στριφογύριΖαν στις
κόγχες τους και το πρόσωπο του ήταν λουσμένο στον ιιδροτά μόλις ο
Χάρι έκανε να τον αφήσει,
ο ξάδελφος του ταλαντεύτηκε επικίνδυνα.
«Γρήγορα!» τσίριξε η κυρία Φιγκ.
Ο Χάρι πέρασε πάνω από τους ώμους του το χοντρό μπράτσο του
Ντάντλι και τον έσυρε με
κόπο στο δρόμο, λυγίζοντας από το βάρος. Η κυρία Φιγκ προπορεύτηκε
κι έλεγξε την περιοχή
κοιτάΖΟ-ντας από τη γωνία.
«Να έχεις έτοιμο το ραβδί σου», συμβούλεψε τον Χάρι καθώς έμπαιναν
στην οδό Γλυσίνας. «Και
μη σε απασχολεί τώρα το θέσπι-σμα περί Μυστικότητας έτσι κι αλλιώς
θα βρούμε τον μπελά μας.
Προβλέπω να μας πετάνε στους δράκους λόγω παραβίασης του
Κανονισμού περί Προληπτικών
Περιορισμών της Χρήσης Μαγείας από Ανηλίκους... ότι ακριβώς
φοβόταν ο Ντάμπλντορ! Τι 'ναι
αυτό στο βάθος του δρόμου; Α, ο κύριος Πρέντις... μην κρύβεις το
ραβδί σου, παιδάκι μου, πόσες
φορές πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να σου προσφέρω την παραμικρή
βοήθεια;»
Δεν ήταν εύκολο να κρατάει από τη μια το ραβδί του και να κουβαλά
συγχρόνως τον Ντάντλι. Ο
Χάρι τον σκούντησε εκνευρισμένος στα πλευρά, αλλά ο ξάδελφος του
δε φαινόταν να θέλει να
σταθεί στα πόδια του. Είχε ρίξει όλο του το βάρος στους ώμους του
Χάρι και τα χοντροπόδαρά
του σέρνονταν στο έδαφος.
«Γιατί δε μου είπατε πως είστε Σκουίμπ, κυρία Φιγκ;» ρώτησε ο Χάρι
λαχανιασμένος από την
προσπάθεια. «Τόσες φορές ήρθα στο σπίτι σας... Γιατί δεν είπατε
τίποτα;»
«Διαταγή του Ντάμπλντορ. Έπρεπε να σε προσέχω αλλά να μη σου
αποκαλύψω τίποτα, ήσουν
πολύ μικρός. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, Χάρι, όμως αν πέρναγες
καλά, οι Ντάρσλι δε θα σε
άφη29
ναν να έρχεσαι στο σπίτι μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο... αλλά, μα
την πίστη μου», είπε
μελοδραματικά, σταυρώνοντας ξανά τα χέρια της, «όταν τα μάθει ο
Ντάμπλντορ... Πώς μπόρεσε
να φύγει ο Μάντουνγκους, είχε βάρδια ως τα μεσάνυχτα, πού
είναι;... Και πώς θα το πω στον
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Ντάμπλντορ; Δεν μπορώ να διακτινιστώ».
«Έχω μια κουκουβάγια, μπορείτε να τη δανειστείτε», πρότεινε ο Χάρι
ενώ του ξέφυγε ένα
βογκητό κόντευε να σπάσει η σπονδυλική στήλη του από το βάρος του
Ντάντλι.
«Δεν καταλαβαίνεις, αγόρι μου! Ο Ντάμπλντορ πρέπει να αντιδράσει
όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα. Το υπουργείο έχει τον τρόπο του να ανιχνεύει τη μαγεία
των ανηλίκων, το ξέρουν ήδη,
θυμήσου τα λόγια μου».
«Μα έπρεπε να διώξω τους Παράφρονες, αναγκάστηκα να κάνω μάγια.
Αυτό που θα 'πρεπε να
τους απασχολεί είναι πώς βρέθηκαν να σουλατσάρουν οι Παράφρονες
στην οδό Γλυσίνας!»
«Μακάρι να γινόταν αυτό, παιδάκι μου, αλλά πολύ φοβάμαι...
ΜΆΝΤΟΥΝΓΚΟΥΣ ΦΛΕΤΣΕΡ, ΘΑ
ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ!»
Ένας δυνατός κρότος έσκισε τη σιωπή και μια μυρουδιά από αλκοόλ
ανάμεικτο με
πολυκαιρισμένο καπνό πλημμύρισε τον αέρα καθώς ξεφύτρωνε μπροστά
τους ένα κοντόχοντρο
αξύριστο ανθρωπάκι με κουρελιασμένο πανωφόρι. Είχε κοντά και
στραβά ποδαράκια, μακριά και
αραιά πυρρόξανθα μαλλιά και κόκκινα σακουλιασμένα μάτια που του
προσέδιδαν το μελαγχολικό
ύφος κυνηγόσκυλου. Στα χεριά του κρατούσε ένα διπλωμένο ασημί
ύφασμα ο Χάρι κατάλαβε
αμέσως πως ήταν ένας μανδύας που σε κάνει αόρατο.
«Τι τρέχει, Φίγκι;» ρώτησε κοιτώντας με απορία μια την κυρία
Φιγκ, μια τον Χάρι και μια τον Ντάντλι. «Γιατί φανέρωσες την
ταυτότητα σου;»
«θα σου 'λεγα τώρα για την ταυτότητα μου!» φώναξε η κυρία
Φινκ_«Εμφανίστηκαν Παράφρονες,
αχρείε λωποδύτη!»
«Παράφρονες;» επανέλαβε εμβρόντητος ο Μάντουνγκους. «Παράφρονες
εδώ;»
εδώ αχριστο πλάσμα, εδώ!» τσίριξε η κυρία Φιγκ. «Επιτέθηκαν
παραφρονες στο παιδί την ώρα
της βάρδιας σου!»
κατάρα μουρμούρισε ο Μάντουνγκους κοιτάΖοντας μια την κυρία Φιγκ
και μια τον Χάρι. «Εγώ...»
εσυ, εσυ ειχαις παει να αγοράσεις κλεμμένα τσουκάλια! Δε σου ίπα
να μι φύγεις; Δε σ'το είπα;»
30
31
«Ε... να...» έκανε αμήχανα ο Μάντουνγκους. «Βλέπεις, ήταν μια
θαυμάσια εμπορική ευκαιρία...»
Η κυρία Φιγκ σήκωσε το χέρι όπου είχε περασμένο το χερούλι της
τσάντας της κι άρχισε να τον
κοπανάει στο πρόσωπο και στο λαιμό κρίνοντας κανείς από το
μεταλλικό κρότο, η τσάντα θα
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πρέπει να ήταν γεμάτη γατοτροφές.
«Οχ, σταμάτα, σταμάτα, τρελόγρια! Κάποιος πρέπει να το πει στον
Ντάμπλντορ!»
«Ναι, πρέπει!» φώναξε η κυρία Φιγκ εξακολουθώντας να χτυπάει όπου
έβρισκε τον
Μάντουνγκους με τις γατοτροφές. «Και-καλά-θα-κάνεις-να-του-τοπεις-εσύ-και-να-του-εξηγήσειςγιατί-δεν-ήσουν-εδώ-να-βοηθήσεις!»
Ο Μάντουνγκους κάλυψε με τα χέρια το κεφάλι του για να
προστατευτεί. «Σταμάτα επιτέλους!
Πάω, πάω!»
Κι εξαφανίστηκε με άλλον ένα δυνατό κρότο.
«Ελπιζω να τον δολοφονήσει ο Ντάμπλντορ», ξεφύσηξε οργισμένη η
κυρία Φιγκ. «Προχώρα,
Χάρι, τι στέκεσαι;»
Ο Χάρι αποφάσισε να μη σπαταλήσει τις πολύτιμες δυνάμεις του
προσπαθώντας να την πείσει
ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να περπατήσει με το Βάρος του Ντάντλι.
Έτσι, ανασήκωσε τον
ημιαναίσθητο ξάδελφο του και πήρε το δρόμο παραπατώντας.
«θα σε πάω μέχρι την πόρτα», δήλωσε η κυρία Φιγκ καθώς έστριβαν
στην οδό Πριβέτ. «Μπορεί
να παραμονεύουν κι άλλοι... Αχ, τι καταστροφή, μα την πίστη μου...
κι ο Ντάμπλντορ είπε να σ'
εμποδίσουμε με κάθε θυσία να κάνεις μάγια... τέλος πάντων, τώρα
είναι αργά για δάκρυα... ότι
έγινε, έγινε».
«Ώστε... σας είχε Βάλει ο Ντάμπλντορ... να με παρακολουθείτε;»
είπε λαχανιασμένος ο Χάρι.
«Και βέβαια», απάντησε ανυπόμονα η κυρία Φιγκ. «Τι περίμενες, να
σε αφήσει απροστάτευτο
ύστερα απ' όσα έγιναν τον Ιιούνιο;
Και σε είχα για έξυπνο παιδί... λοιπόν... μπες μέσα και μην το
κουνήσεις ρούπι», είπε καθώς
έφταναν στον αριθμό 4. «θα επικοινωνήσουν σύντομα μαζί σου».
«Εσείς τι θα κάνετε;» ρώτησε βιαστικά ο Χάρι.
«θα πάω σπίτι μου να περιμένω νέες οδηγίες», αποκρίθηκε η κυρία
Φιγκ ρίχνοντας μιαν ανήσυχη
ματιά στο σκοτεινό δρόμο. «Εσύ να μη βγεις από το σπίτι.
Καληνύχτα».
«Σταθείτε μισό λεπτό! θέλω να ρωτήσω...»
Αλλά η κυρία Φιγκ έτρεχε ήδη προς την άλλη κατεύθυνση, με ΤΙΣ καρό
παντόφλες της να
πλαταγίσουν ρυθμικά και την τσάντα να ανεμίσει στο χέρι της.
«Περιμένετε!» ξαναφώναξε ο Χάρι. Ήθελε να κάνει χιλιάδες
ερωτήσεις, ειδικά στην κυρία Φιγκ
που επικοινωνούσε με τον Ντάμπλντορ ωστόσο, λίγες στιγμές αργότερα
την κατάπινε το σκοτάδι.
Ο Χάρι βόλεψε ξανά στους ώμους του το βάρος του Ντάντλι και
προχώρησε με αργά, σερνόμενα
βήματα στο μονοπάτι του κήπου.
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Το φως στο χολ ήταν αναμμένο. Ο Χάρι έκρυψε το ραβδί στη Ζώνη του
τζιν του, χτύπησε το
κουδούνι και είδε τη σιλουέτα της θείας Πετούνια να διαγράφεται
όλο και μεγαλύτερη στο
ανάγλυφο κρύσταλλο της εξώπορτας καθώς ερχόταν να ανοίξει.
«Ντίντι! Καιρός ήταν, είχα αρχίσει να... Ντίντι, τι έπαθες;»
Ο Χάρι έριξε μια λοξή ματιά στον Ντάντλι και μόλις που πρόλαβε να
τον αφήσει και να τραβηχτεί
ένα βήμα πίσω. Ο Ντάντλι, με πρόσωπο κίτρινο σαν λεμόνι,
κλυδωνίστηκε για μια στιγμή... κι
ύστερα άνοιξε το στόμα του κι άρχισε να ξερνάει στο πατάκι της
πόρτας.
«ΝΤΊΝΤΙ! Ντίντι, τι έπαθες; Βέρνον; ΒΕΡΝΟΝ!»
Ο θείος του Χάρι ήρθε τρέχοντας από το σαλόνι, με τα μακριά
μουστάκια του να ανεμίσουν όπως
πάντα όταν αναστατωνόταν. Βοήθησε τη θεία Πετούνια να μπάσει στο
σπίτι τον εξουθενωμένο
Ντάντλι, προσέχοντας να μην πατήσει τη λιμνούλα των ξερατών.
«Είναι άρρωστος, Βέρνον!»
«Τι σου συμβαίνει, γιε μου; Τι έπαθες; Μήπως σε τάίσε τίποτα
μπαγιάτικο η κυρία Πόλκις;»
«Γιατί είσαι βουτηγμένος στη σκόνη, χρυσό μου; Έπεσες κάτω;» «Μισό
λεπτό... δε φαντάΖομαι
να σε λήστεψαν, γιε μου;» Η θεία Πετούνια στρίγκλισε. «Τηλεφώνησε
στην αστυνομία, Βέρνον!
Τηλεφώνησε στην αστυνομία! Ντίντι, χρυσό μου, μίλα στη μανούλα! Τι
σου έκαναν;»
Μέσα στον πανικό, δεν έδωσαν σημασία στον Χάρι, πράγμα που του
ήρθε κουτί. Γλίστρησε
απαρατήρητος μέσα στο σπίτι πριν κλείσει την πόρτα ο θείος Βέρνον
κι ενώ οι Ντάρσλι
μετέφεραν τον
Νταντλι από το διάδρομο στην κουΖίνα, ο Χάρι κατευθύνθηκε αθόΡϋβα
προς τη σκάλα.
«Ποιος το έκανε, γιε μου; Πες μας ονόματα και θα τους συγυρίσουμε,
μην ανησυχείς».
32
«Σςς! Κάτι προσπαθεί να πει, Βέρνον! Τι είναι, Ντίντι μου; Πες
στη μανούλα!»
Ο Χάρι μόλις είχε ακουμπήσει το πόδι του στο πρώτο σκαλοπάτι όταν
ο Ντάντλι βρήκε τη φωνή
του.
«Αυτός». Ο Χάρι κοκάλωσε με το ένα πόδι στο σκαλοπάτι, το πρόσωπο
πανιασμένο, έτοιμος για την έκρηξη που θα επακολουθούσε.
για ΕΛΑ ΔΩ, ΝΕΑΡΕ!»
Ο Χάρι τράβηξε αργά το πόδι του από το σκαλοπάτι με ένα αίσθημα
φόβου ανάμεικτου με οργή,
κι ακολούθησε τους Ντάρσλι
στην κουΖίνα.
Η πεντακάθαρη κουΖίνα φάνταζε απόκοσμα φωτεινή μετά το
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σκοτάδι του δρόμου. Η θεία Πετούνια έβαλε τον Ντάντλι να καθίσει
σε μια καρέκλα ήταν ακόμη
ωχρός και ιδρωμένος. Ο θείος Βέρνον στάθηκε μπροστά στο νεροχύτη
κι αγριοκοίταξε τον Χάρι
στενεύοντας τα μικρά του μάτια.
«Τι έκανες στο γιο μου;» γρύλισε απειλητικά. «Τίποτα», απάντησε ο
Χάρι ξέροντας πολύ καλά ότι
κανείς δε
θα τον πίστευε.
«Τι σου έκανε, Ντίντι;» είπε με φωνή που έτρεμε η θεία Πετούνια,
ενώ σκουπίΖε τον εμετό από το
δερμάτινο μπουφάν του Ντάντλι. «Σε... ξέρεις-τι, χρυσούλι μου;
Χρησιμοποίησε το... αυτό το
πράμα;»
Ο Ντάντλι έγνεψε αργά, διστακτικά.
«Όχι!» αναφώνησε ο Χάρι ενώ η θεία Πετούνια έβγαΖε μια κραυγή κι ο
θείος Βέρνον σήκωνε τις
γροθιές του. «Δεν του έκανα τίποτα, δεν ήμουν εγώ, ήταν...»
Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή μια κουκουβάγια μπήκε από το
παράθυρο της κουΖίνας. Πέρασε ξυστά πάνω από το κεφάλι του θείου
Βέρνον, διέγραψε έναν
κύκλο κι έριξε στα πόδια του Χάρι ένα μεγάλο φάκελο από περγαμηνή
που κρατούσε στο ράμφος
της. Κατόπιν πέρασε με χάρη πάνω από το ψυγείο αγγίΖοντάς το με
τις άκρες των φτερών της,
ξαναβγήκε απ' το παράθυρο κι εξαφανίστηκε πετώντας πάνω από τον
κήπο.
«ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον ενώ μια φλέβα στον
κρόταφο του πετάριΖε από
θυμό, κι έκλεισε νευριασμένος το παράθυρο της κουΖίνας. «ΠΑΛΙ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ! ΔΕ ΘΕΛΩ
ΣΤΟ ΣΠιτι
ΜΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΑγιΕΣ!» |
33
ο Χάρι όμως είχε ήδη ανοίξει το φάκελο κι έβγαΖε από μέσα ένα
γράμμα, με την ψυχή στο στόμα.
Αγαπητέ κύριε Πάτερ,
Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι εκτελέσατε το ξόρκι του προστάτη σήμερα
το βράδυ, στις εννέα και
είκοσι τρία λεπτά, σε οικιστική περιοχή των Μαγκλ και παρουσία
ενός Μαγκλ.
Η παραβίαση του Κανονισμού περί Προληπτικών Περιορισμών της Χρήσης
Μαγείας από
Ανηλίκους είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή σας από τη Σχολή
«Χόγκουαρτς» για Μαγείες και
Ξόρκια. Λίαν συντόμως θα προσέλθουν στην οικία σας εκπρόσωποι του
Υπουργείου Μαγείας για
να καταστρέψουν το ραβδί σας.
Καθώς σας έχει γίνει ήδη σύσταση για προγενέστερη παραβίαση του
άρθρου 13 του

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

θεσπίσματος περί Μυστικότητας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων,
σας πληροφορούμε μετά
λύπης μας ότι καλείστε να παραστείτε στο πειθαρχικό συμβούλιο που
θα συνεδριάσει στο
Υπουργείο Μαγείας τη 12η Αυγούστου και ώρα 9:00 π.μ.
Πάντα στη διάθεση σας, Ειλικρινώς υμετέρα, Μαφάλντα Χόπκιρκ
Γραφείο Ανάρμοστης Χρήσης
Μαγείας Υπουργείο Μαγείας
Ο Χάρι διάβασε δύο φορές το γράμμα, χωρίς να δίνει σημασία σ' αυτά
που έλεγαν ο θείος Βέρνον
και η θεία Πετούνια. Το μυαλό του είχε μουδιάσει. Μόνο μια σκέψη
το διαπερνούσε σαν παραλυτικό βέλος. Τον είχαν αποβάλει από το «Χόγκουαρτς». Δε θα πήγαινε
ποτέ ξανά εκεί. Τέλειωσαν
όλα.
Σήκωσε το βλέμμα του στους Ντάρσλι. Ο θείος Βέρνον είχε κοκκινίσει
σαν παντΖάρι και ωρυόταν
κουνώντας τις γροθιές του η
θια Πετούνια κρατούσε στην αγκαλιά της τον Ντάντλι, που έκανε παΛι
εμετό.
^ Το μουδιασμένο μυαλό του Χάρι άρχισε να ξυπνάει. Λίαν συντομος
θα προσέλθουν στην οικια
σας εκπρόσωποι του Υπουρ-ου Μαγείας για να καταστρέψουν το ραβδί
σας. Μόνο ένα του έμενε
να κάνει. Να το σκάσει, αμέσως. Πού θα πήγαινε, όμως; Δεν ειχε
ιδέα. Για ένα πραγμα ήταν
σίγουρος μεσα η εξω από το χογκουαρτς χριαζόταν το ραβδί του.
Σηκώθηκε λοιπόν σαν υπνω34
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τισμένος, το τράβηξε απο τη Ζώνη του κι ετοιμάστηκε να βγει απο
την κουΖί'να.
για πού το 'βαλες;» φώναξε ο θείος Βέρνον. Ο Χάρι δεν απά
ντησε και τότε εκείνος έτρεξε και του έκλεισε το δρόμο. «Δεν
τελείωσα μαζί σου, νεαρέ!»
«Φύγε απ' τη μέση», είπε σιγανά ο Χάρι.
«Δε θα το κουνήσεις ρούπι αν δε μου εξηγήσεις τι έκανες στο,
γιο μου!» «Αν δε φύγεις αυτή τη στιγμή, θα το μετανιώσεις», τον
προειδοποίησε ο Χάρι σηκώνοντας το ραβδί του. «Μη με απειλείς μ' αυτό το
πράμα!» βρυχήθηκε ο θείος
Βέρνον «Ξέρω ότι απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσεις έξω από αυτό
το
τρελοκομείο που αποκαλείς σχολείο!» «Το "τρελοκομείο" με
απέβαλε», είπε ο Χάρι. «Επομένως,
μπο
ρω να κάνω ότι θέλω. Έχεις τρία δευτερόλεπτα. Ένα, δύο...» Ένας
δυνατός κρότος αντήχησε
στην κουΖίνα. Η θεία Πετούνια έμπηξε τις στριγκλιές. Ο θείος
Βέρνον έσκυψε να φυλαχτεί και
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Χάρι, για τρίτη φορά εκείνη τη νύχτα, αναΖήτησε την αιτία του σα^
ματά που δεν προκάλεσε ο
ίδιος. Την είδε αμέσως: μια παραΖαλι-σμένη, ξεπουπουλιασμένη
κουκουβάγια είχε σωριαστεί στο
περβά-ΖΙ, έξω από το παράθυρο της κουΖίνας, αφού πρώτα τράκαρε στο
κλει-,
στο τζάμι. | Ο θείος Βέρνον κραύγασε οργισμένος: «ΚΙ ΑΛΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒα
ΓΙΑ!» αλλά το αγόρι τον αγνόησε, έτρεξε στο παράθυρο και το
άνοιξε. Η κουκουβάγια τέντωσε το
πόδι της, στο οποίο ήταν δεμένο ένα κομμάτι περγαμηνής σε ρολό,
τίναξε τα φτερά της και
πέταξε αμεσως μόλις πήρε ο Χάρι το γράμμα. Άνοιξε το δεύτερο
μήνυμα:
χέρια που έτρεμαν. Ήταν γραμμένο βιαστικά, γεμάτο λεκέδες μαυ
ρης μελάνης.
Χαρι, Μόλϋς ήρθε ο Ντάμπλντορ στο υπουργείο και προσπαθεί να
διευθετήσει
το θέμα. ΜΗΝ ΞΕΜΥΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ Σου
ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙΣ ΜΑγια. ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΡΑΒΔΙ ΣΟΥ. Άρθουρ
Ο Ντάμπλντορ προσπαθούσε να διευθετήσει το θέμα... τουνε αυτός
Είχε τη δύναμη ο
Ντάμπλντορ να επιβάλει τη γνώμη του
Στο Υπουργείο Μαγείας; Υπήρχε πιθανότητα να τον ξαναδεχτούν στο
«Χόνκουαρτς»; Μια μικρή
αχτίδα ελπίδας Ζέστανε την καρδιά του, για να τη σβήσει ευθύς ο
πανικός — πώς θα αρνιόταν να
παραδώσει το ραβδί του χωρίς να κάνει μάγια; θα έπρεπε να
μονομαχήσει με τους εκπροσώπους
του υπουργείου κι αν έκανε κάτι τέτοιο, θα ήταν τυχερός αν γλίτωνε
το ΑΖκαμπάν, πόσο μάλλον
την αποβολή.
Το μυαλό του δούλευε πυρετωδώς μπορούσε να το σκάσει ρισκάροντας
να τον πιάσουν οι
άνθρωποι του υπουργείου ή να μείνει εδώ και να τους περιμένει. Ο
ίδιος προτιμούσε την πρώτη
λύση, μα ήξερε ότι ο κύριος Ουέσλι ήθελε το καλό του... κι
άλλωστε, ο Ντάμπλντορ είχε
διευθετήσει πολύ πιο δύσκολα θέματα. «Εντάξει», είπε ο Χάρι.
«Άλλαξα γνώμη- ìένω». Αμέσως
θρονιάστηκε στο τραπέΖι της κουΖίνας, απέναντι από τον Ντάντλι και
τη θεία Πετούνια. Οι
Ντάρσλι αιφνιδιάστηκαν από την απότομη αλλαγή του. Η θεία Πετούνια
έστειλε ένα απελπισμένο
βλέμμα στο θείο Βέρνον. Η φλέβα στον κρόταφο του παλλόταν πιο
δυνατά από κάθε άλλη φορά.
«Από ποιον είναι αυτές οι αναθεματισμένες κουκουβάγιες;» γρύλισε.
«Η πρώτη ήταν από το Υπουργείο Μαγείας, που μου ανακοίνωσε την
αποβολή μου», απάντησε
ο Χάρι. ΑφουγκραΖόταν με τεντωμένα αφτιά τους εξωτερικούς θορύβους
μήπως κι έρχονταν οι
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εκπρόσωποι του υπουργείου, έτσι προτίμησε να απαντήσει ήρεμα στις
ερωτήσεις, για να μην
αρχίσει πάλι ο θείος Βέρνον να ωρύεται.
«Το δεύτερο από τον μπαμπά του φίλου μου του Ρον, που εργάΖε-ται
στο υπουργείο».
«Υπουργείο Μαγείας;» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον. «Συμμετέχουν
άνθρωποι σαν κι εσένα στην
κυβέρνηση; Μα τότε εξηγούνται όλα - να γιατί πηγαίνει κατά
διαβόλου αυτή η χώρα».
Ο Χάρι δεν αποκρίθηκε κι ο θείος Βέρνον τον αγριοκοίταξε. «Και
γιατί σε απέβαλαν;» ρώτησε.
«Επειδή έκανα μάγια».
«ΑΧΑ!» βροντοφώναξε ο θείος Βέρνον χτυπώντας τη γροθιά του στην
πόρτα του ψυγείου, που
άνοιξε, με αποτέλεσμα να κουτρουβαλησουν στο πάτωμα διάφορα
πρόίόντα με χαμηλά λιπαρά
που αγόραζαν οι Ντάρσλι για το γιο τους. «Ώστε το παραδέχεσαι! Τι
έκανες στον Ντάντλι»
τήποτα αποκρίθηκε ο Χάρι ελαφρώς εκνευρισμένος. «Εγώ δεν έκανα
τίποτα...»
36
«Έκανε», ψέλλισε απροσδόκητα ο Ντάντλι. Αμέσως οι γονεις
του έγνεψαν επιτακτικά στον Χάρι να σωπάσει κι έσκυψαν πανω
από το γιο τους.
«Πες μας, παιδί μου», είπε ο θείος Βέρνον, «τι σου έκανε;» «Πες
μας, χρυσό μου», ψιθύρισε η
θεία Πετούνια. «Με σημάδεψε με το ραβδί του», τραύλισε ο Ντάντλι.
«Ναι, αλλά δεν έκανα...»
άρχισε θυμωμένος ο Χάρι, μα... «ΣΚΑΣΕ!» Βρυχήθηκαν με μια φωνή ο
θείος Βέρνον και η θία
Πετούνια.
«Πες μας, παιδί μου», επανέλαβε ο θείος Βέρνον με το μουστακι του
να τρεμουλιάΖει από οργή. |
«Σκοτείνιασαν όλα», είπε βραχνά ο Ντάντλι. «Πίσσα σκοτάδι.'.
ύστερα ά... άκουσα φωνές μες
στο... στο κεφάλι μου».
Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια κοιτάχτηκαν φοβισμένοι Αυτό που
απεχθάνονταν πιότερο στη
Ζωή τους ήταν η μαγεία αμεσως μετά ακολουθούσαν οι γείτονες που
πότιΖαν κρυφά, σπαταλω
ντας περισσότερο νερό από τους ίδιους. Οι άνθρωποι που άκουγαν
φωνές κατείχαν περίοπτη
θέση στη λίστα με τα πιο απεχθή πρά ματα. Το πρώτο λοιπόν που
σκέφτηκαν ήταν ότι ο Ντάντλι
έχασε τα λογικά του. «Τι ακριβώς άκουσες, Τζουτζούκο μου;»
ψιθύρισε βουρκωμενη και κάτωχρη
η θεία Πετούνια.
Ο Ντάντλι όμως δυσκολευόταν να της πει. Αναρίγησε και κού^ νησε
πέρα-δώθε το μεγάλο ξανθό
κεφάλι του. Ο Χάρι, που είχε παραλύσει απ' το φόβο μετά την άφιξη
της πρώτης κουκουβάγιας,
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τώρα κυριεύτηκε από περιέργεια. Οι Παράφρονες υπέβαλλαν το κάθε
θύμα τους στη δοκιμασία
να ξαναΖεί τις χειρότερες στιγμές της Ζωής του. Τι άκουσε, λοιπόν,
ο παραχάίδεμένος,
καλομαθημενος Ντάντλι;
«Πώς έπεσες χάμω, γιε μου;» ρώτησε ο θείος Βέρνον με αφισηκα
χαμηλή φωνή, τη φωνή που θα
χρησιμοποιούσε στο προσκεφάλι κάποιου βαριά αρρώστου.
«Σκό... σκόνταψα», ψέλλισε ο Ντάντλι. «Και μετά...»
Έδειξε το πλατύ του στήθος. Ο Χάρι κατάλαβε. Ο Ντάντλι θυμοταν την
τσουχτερή παγωνιά που
γέμισε τα πνευμόνια του καθως ρουφούσε από μέσα του ο Παράφρονας
κάθε ελπίδα ευτυχίας.
«Ήταν φρικτό», έκρωξε ο Ντάντλι. «Κρύο... παγωνιά...»
«Εντάξει», είπε ήρεμα ο θείος Βέρνον προσπαθώντας να
37
κληθεί στον εαυτό του, ενώ η θεία Πετούνια έπιανε το μέτωπο του
Ντάντλι για να ελέγξει τη
θερμοκρασία του. «Κι ύστερα, Ντίντι μου;»
«Ένιωσα... ένιωσα... ένιωσα... ότι... ότι...»
«'Ότι δε θα ξανανιώσεις ποτέ ευτυχισμένος», συμπλήρωσε ανέκφραστα
ο Χάρι.
«Ναι», ψιθύρισε ο Ντάντλι τρέμοντας ολόκληρος.
«Ώστε έτσι!» είπε ο θείος Βέρνον με το συνηθισμένο βροντερό του
τόνο καθώς στύλωνε το κορμί
του. «Έκανες μάγια στο γιο μου κι άρχισε να ακούει φωνές και να
νομίΖει... να νομίσει πως
καταδικάστηκε σε αιώνια δυστυχία!»
«Πόσες φορές θα σ' το πω;» φώναξε αγανακτισμένος ο Χάρι. «Δεν το
έκανα εγώ! Ήρθαν δυο
Παράφρονες!» «Δυο...; Τι αρλούμπες είναι αυτές;»
«Πα-ρά-φρο-νες», πρόφερε αργά και καθαρά ο Χάρι. «Δύο». «Και τι
στην ευχή είναι αυτοί οι
Παράφρονες;»
«Οι φύλακες του ΑΖκαμπάν, της φυλακής των μάγων», εξήγησε η θεία
Πετούνια.
Βαριά σιωπή ακολούθησε τα λόγια της η θεία Πετούνια σκέπασε με το
χέρι το στόμα της σαν να
της ξέφυγε μια φρικτή βλασπί-μια. Ο θείος Βέρνον την κοίταΖε με
γουρλωμένα μάτια.
Το μυαλό του Χάρι δούλευε πυρετωδώς. Καλά η κυρία Φιγκ... αλλά κι
η θεία Πετούνια;
«Και πού το ξέρεις εσύ;» ρώτησε κατάπληκτος.
Η θεία Πετούνια τα έβαλε με τον εαυτό της. Κοίταξε απολογητικά το
θείο Βέρνον κι ύστερα
κατέβασε από το στόμα της το χέρι, αποκαλύπτοντας τα αλογίσια
δόντια της.
«Άκουσα... που της το έλεγε... αυτός ο αχώνευτος νεαρός... πριν
από χρόνια», ψέλλισε με κόπο.
«Αν εννοείς τη μαμά και τον μπαμπά μου, γιατί δε χρησιμοποιείς τα
ονόματα τους;» ρώτησε
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νευριασμένος ο Χάρι, μα η θεία πετουνια τον αγνόησε. Είχε γίνει
κατακόκκινη σαν παπαρούνα. ο
Χάρι τα είχε χαμένα. Εκτός από ένα ξέσπασμα της θείας Πετούνια πριν από χρόνια, που αποκάλεσε τη μητέρα του ανώμαλη, δεν
την είχε ακούσει ποτέ ξανά
να αναφέρει την αδελφή της. Απορουσε πως σηγκράτησε στη μνιμη
τηςμια τέτια πλιροφορία
αυτή που κατέβαλλε υπεράνθρωπες προσπάθιες να προσποιείται πως δεν
υπήρχαν μάγοι.
Ο θειος Βέρνον άνοιξε το στόμα του, το έκλεισε, το ξανάνοιξε,
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το ξανάκλεισε κι ύστερα, τρέμοντας από την προσπάθεια να αρθρώσει
μια λέξη, έκρωξε πνιχτά:
«Ώστε... ώστε... υπάρχουν... όντως... αυτοί οι... οι Παρά... πώς
τους λένε... οι Παράγοντες;»
Η θεία Πετούνια έγνεψε καταφατικά.
Ο θείος Βέρνον κοίταξε τη θεία Πετούνια, έπειτα τον Ντάντλι κι
ύστερα τον Χάρι σαν να περίμενε
να του φωνάξουν: «Σ' τη φέραμε, είναι Πρωταπριλιά!» Ωστόσο, κανείς
τους δε μίλησε κι εκείνος
μισάνοιξε το στόμα του, αλλά τον πρόλαβε η άφιξη της τρίτης
κουκουβάγιας της βραδιάς. Μπήκε
από το ανοιχτό παράθυρο σαν φτερωτή μπάλα κανονιού και
προσγειώθηκε με θόρυβο στο
τραπέΖι της κουΖίνας, κάνοντας και τους τρεις Ντάρσλι να πεταχτούν
από την τρομάρα τους. Ο
Χάρι πήρε την επιστολή από το ράμφος της και την άνοιξε με αγωνία,
ενώ το πουλί χανόταν μες
στη νύχτα.
«Κουκουβάγιες τέλος», μουρμούρισε παραΖαλισμένος ο θειος Βέρνον
καθώς έκλεινε το
παράθυρο.
Αγαπητέ κύριε Πότερ,
Εν συνεχεία της επιστολής μας που λάβατε πριν από είκοσι δυο
λεπτά, το Υπουργείο Μαγείας
αναθεώρησε την απόφαση να καταστραφεί το ραβδί σας. Μπορείτε να το
κρατήσετε μέχρι το
πειθαρχικό συμβούλιο της 12ης Αυγούστου, οπότε θα ληφθεί και η
οριστηκή απόφαση. ^
Επίσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με το διευθυντή της Σχολής «Χα
γκουαρτς» για Μαγείες και
Ξόρκια, το υπουργείο δέχτηκε να παραπέμψει στο πειθαρχικό
συμβούλιο και το θέμα της
αποβολης σας. Ως εκ τούτου, η απόφαση αναβάλλεται μέχρι να
ολοκληρωθούν οι έρευνες.
Με τις καλύτερες ευχες Ειλικρινούς υμετέ(. Μαφάλντα Χόπκιρκ
Γραφείο Ανάρμοστης Χρήσης
Μαγείας Υπουργείο Μαγεία'''
Ο Χάρι διάβασε αυτό το γράμμα τρεις φορές. Ξαλάφρωσε καπως και
ξεφύσηξε ανακουφισμένος
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που δεν οριστικοποιήθηκε η αποβολή του, αν και κάθε άλλο παρά
καθησυχάστηκαν οι φόβί του.
Όλα θα κρίνονταν στο συμβούλιο της 12ης Αυγούστου.
«Λοιπόν;» είπε ο θείος Βέρνον προσγειώνοντας τον Χάρι
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στην πραγματυκότητα. «Τι σου λένε τώρα; Σε καταδίκασαν;ησχύει στον
κόσμο σας η ποινή του
θανάτου;» πρόσθεσε με ελπίδα. «θα με περάσουν πειθαρχικό»,
αποκρίθηκε ο Χάρι. «Κι αυτό θα
σε καταδικάσει;» «Μάλλον».
«Τότε υπάρχει ακόμη ελπίδα», συμπλήρωσε μοχθηρά ο θείος Βέρνον.
«Αν τελειώσατε, εγώ να πηγαίνω», είπε ο Χάρι και σηκώθηκε.
Ήθελε να μείνει μόνος, να γράψει ίσως στον Ρον, στην Ερμιόνη και
στον Σείριο.
«ΟΧΙ, ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον. «ΚΑΤΣΕ ΚΑΤΩ!»
«Τι 'ναι πάλι;» νευρίασε ο Χάρι.
«Ο ΝΤΆΝΤΛΙ!» μούγκρισε ο θείος Βέρνον. «θέλω να μάθω τι έπαθε ο
γιος μου!»
«ΩΡΑΙΑ!» φώναξε θυμωμένος ο Χάρι, ενώ χρυσοκόκκινες σπίθες
τινάχτηκαν από το ραβδί του,
που το κρατούσε ακόμη στο χέρι. Οι τρεις Ντάρσλι Ζάρωσαν
τρομαγμένοι.
«Ο Ντάντλι κι εγώ περπατούσαμε στο σοκάκι που ενώνει την Ημισέληνο
της Μανόλιας με την οδό
Γλυσίνας», εξήγησε βιαστικά ο Χάρι, συγκρατώντας με κόπο τα νεύρα
του. «Ο Ντάντλι μου πούλαγε εξυπνάδα και τράβηξα το ραβδί μου, αλλά χωρίς να το
χρησιμοποιήσω. Και τότε
εμφανίστηκαν δύο Παράφρονες...»
«Μα τι ΕΙΝΑΙ αυτοί οι Παράνομοι;» ρώτησε οργισμένος ο θείος
Βέρνον. «Τι ΚΑΝΟΥΝ;»
«Σου είπα: ρουφάνε την ευτυχία από μέσα σου», απάντησε ο Χάρι, «κι
αν καταφέρουν να σε
φιλήσουν...»
«Να σε φιλήσουν;» είπε ο θείος Βέρνον γουρλώνοντας τα μάτια. «Να
σε φιλήσουν;»
« Έτσι το λένε όταν ρουφάνε την ψυχή μεσ' απ' το στόμα σου». Μια
πνιχτή κραυγή ξέφυγε από
τα χείλη της θείας Πετούνια. «Την ψυχή; Δεν πήραν την ψυχή του...
την έχει ακόμη...» ^ ο θείος
Βέρνον άδραξε τον Ντάντλι από τους ώμους και βάλθηκε να τον ταρακουνάει σαν να περίμενε να ακούσει την ψυχή να
κροταλίσει μέσα στο σώμα του.
ενοειΤαι ότι δεν την πήραν. Αν την είχαν πάρει θα φαινόταν», ειπε
αγανακτισμένος ο Χάρι.
τους κατατρόπωσες, έτσι, γιε μου;» είπε δυνατά ο θείος Βέρνον,
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προσπαθώντας να μεταφέρει τη συΖήτηση σε ένα αντιληπτό γι' αυτόν
επίπεδο. «Τους έσπασες
τα μούτρα».
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«Δε σπάνε τόσο εύκολα τα μούτρα των Παραφρόνων», είπε ο Χάρι με
σφιγμένα δόντια.
«Και τότε πώς γλίτωσε;» αντέτεινε ο θείος Βέρνον. «Γιατί δεν του
πήραν την ψυχή;»
«Γιατί έκανα το ξόρκι του...»
ΦΣΣΣΤ... Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα φτερούγισμα και μέσα από το
τζάκιτης κουΖίνας
πετάχτηκε μια κουκουβάγια συμπαρασύροντας ένα μικρό σύννεφο
σκόνης.
«ΓΙΑ Τ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον τραβώντας τα
μουστάκια του, κάτι που
είχε πολύ καιρό να κάνει. «ΔΕ ΘΕΛΩ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΔΕ
ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΤΩ
ΑΥΤΟ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΗΓΗΜΈΝΟΙ!»
Αλλά ο Χάρι έπαιρνε ήδη την περγαμηνή από το πόδι της
κουκουβάγιας. Ήταν απόλυτα σίγουρος
ότι το γράμμα προερχόταν από τον Ντάμπλντορ. θα του εξηγούσε τα
πάντα — για τους Παράφρονες, την κυρία Φιγκ, τα σχέδια του υπουργείου και πώς σκόπευε
να διευθετήσει το θέμα.
Έτσι, πρώτη φορά στη Ζωή του, ο Χάρι απογοητεύτηκε μόλις είδε το
γραφικό χαρακτήρα του
Σείριου. Αγνόησε το θείο Βέρνον, που εξακολουθούσε να αναθεματίσει
τις κουκουβάγιες, καθώς
κι ένα δεύτερο συννεφάκι σκόνης, που προκάλεσε η αναχώρηση από την
καμινάδα της
τελευταίας κουκουβάγιας, και άρχισε να διαβάΖει το μήνυμα του
Σείριου.
Μόλις μας είπε τα καθέκαστα ο Άρθουρ. Μη βγεις από το σπίτι ότικι
αν γίνει.
Ο Χάρι βρήκε τόσο ανεπαρκή αυτή την αντίδραση στα όσα είχαν γίνει,
που γύρισε από την άλλη
πλευρά την περγαμηνή για να διαβάσει το υπόλοιπο γράμμα. Αλλά ήταν
άγραφη.
Ο θυμός του φούντωσε πάλι. Δε θα άκουγε λοιπόν ούτε ένα «μπράβο»
που νίκησε εντελώς
αβοήθητος τους Παράφρονες; Τόσο ο κύριος Ουέσλι όσο κι ο Σείριος
αντιδρούσαν λες και είχε
κάΝει κάτι κακό, αλλά αποφάσισαν ν' αναβάλουν την κατσάδα μέχρι να
εξακριβώσουν τις Ζημιές.
«...ένα σμάρι κουκουβάγιες που μπαινοβγαίνουν σπίτι μου. θα το
ανεχτώ, νεαρέ, δε θα...»
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«Δεν μπορώ να εμποδίσω τις κουκουβάγιες», είπε νευριασμένος ο Χάρι
και τσαλάκωσε στην
παλάμη του το γράμμα του Σείριου.
«θέλω την αλήθεια! Τι έγινε απόψε;» γάβγισε ο θείος Βέρνον. «Αν
ήταν αυτοί οι Παράνομοι που
πείραξαν τον Ντάντλι, εσένα γιατί σε απέβαλαν; Έκανες ξέρεις-π,
παραδέξου το!»
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Ο Χάρι πήρε μια βαθιά ανάσα για να καλμάρει τα νεύρα του. Ο πόνος
στο κεφάλι είχε δυναμώσει
πάλι. Ήθελε να φύγει από την κουΖίνα, να μη βλέπει τους Ντάρσλι.
«Έκανα το ξόρκι του προστάτη για να διώξω τους Παράφρονες», είπε
πιέΖοντας τον εαυτό του
να ηρεμήσει. «Είναι ο μόνος τρόπος να τους απωθήσεις».
«Μα τι γύρευαν οι Παράφοροι στο Λιτλ Γουάινγκιν;» αγρίεψε ο θείος
Βέρνον.
«Μακάρι να 'ξερά», είπε κουρασμένα ο Χάρι. Το κεφάλι του πήγαινε
να σπάσει από τον πόνο. Ο
θυμός είχε
υποχωρήσει και τώρα ένιωθε εξαντλημένος, εξουθενωμένος. Οι Ντάρσλι
τον αγριοκοίταΖαν.
«Εσύ φταις», τον κατηγόρησε ο θείος Βέρνον. «Για σένα ήρθαν, το
ξέρω. Αλλιώς, γιατί να
κουβαληθούν εδώ; Τι δουλειά είχαν στο σοκάκι; Εσύ είσαι ο μόνος...
ο μόνος...» Προφανώς του
ήταν αδύνατον να προφέρει τη λέξη «μάγος». «Ο μόνος ξέρεις-τι σε
ακτίνα εκατοντάδων
χιλιομέτρων».
«Δεν ξέρω γιατί ήρθαν».
Αλλά τα λόγια του θείου Βέρνον έκαναν το μουδιασμένο μυαλό του
Χάρι ν' αρχίσει πάλι να
παίρνει στροφές. Γιατί ήρθαν οι Παράφρονες στο Λιτλ Γουάινγκιν;
Ήταν σύμπτωση η άφιξη τους
στο σοκάκι όπου βρισκόταν ο Χάρι; Μήπως κάποιος τους έστειλε;
Μήπως είχε χάσει το
υπουργείο τον έλεγχο των Παραφρόνων; Μήπως
έφυγαν από το ΑΖκαμπάν και πήγαν με το μέρος του Βόλντεμορτ, όπως
είχε προβλέψει ο
Ντάμπλντορ;
«Είπες ότι αυτοί οι Παράφοροι είναι φύλακες σε κάποια μυστήρια
φυλακή;» ρώτησε ο θείος
Βέρνον, που προφανώς έκανε παρόμοιες σκέψεις με τον Χάρι.
Ναι απάντησε εκεινος ο πόνος στο κεφάλι του τώρα τον σούΒλιζε ήθελε τοσο να Φϋγει από την κουΖίνα, να γυρίσει στο σκοτεινο
δοματιό του και να
σκεφτεί...
Αχα τότε ήρθαν να σε συλλάβουν!» αναφώνησε θριαμβευτικα ο κύριος
Βέρνον με τον αέρα του
ανθρώπου που καταλήγει σε
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ένα πασιφανές συμπέρασμα. «Καλά δεν τα λέω, νεαρέ; Είσαι κατά
Ζητούμενος!»
«Όχι Βέβαια», μουρμούρισε ο Χάρι κουνώντας το κεφάλι του σαν να
ήθελε να διώξει μια
ενοχλητική μύγα. Τώρα το μυαλό του δούλευε πυρετωδώς.
«Τότε γιατί...;»
«Σίγουρα εκείνος τους έστειλε», είπε σαν να μονολογούσε.
«Ποιος; Ποιος τους έστειλε;»
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«Ο λόρδος Βόλντεμορτ», συνέχισε ο Χάρι.
Συλλογίστηκε αόριστα πόσο παράξενο ήταν που οι Ντάρσλι, οι οποίοι
αναπηδούσαν, κιτρίνιΖαν
και τσίριΖαν όταν άκουγαν τις λέξεις «μάγος», «μαγεία» ή «ραβδί»,
άκουσαν το όνομα του
σατανικό-:
τερου μάγου όλων των εποχών χωρίς την παραμικρή αντίδραση.
«Ο λόρδος... για μισό λεπτό», έκανε ο θείος Βέρνον στενεύοντας τα
γουρουνίσια μάτια του σαν
να θυμήθηκε κάτι. «Το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Αυτός δεν ήταν
που...»
«Δολοφόνησε τους γονείς μου. Ναι», είπε ο Χάρι.
«Μα αυτός πάει, χάθηκε», πρόσθεσε ανυπόμονα ο θείος Βέρνον, χωρίς
να δείξει την παραμικρή
συμπόνια για τη δολοφονία! των γονιών του Χάρι. «Το είπε ο
γίγαντας. Χάθηκε». |
«Ξαναγύρισε», είπε βραχνά ο Χάρι.
Ήταν τόσο παράξενο να στέκεται όρθιος, στην πεντακάθαρη,
αποστειρωμένη σαν χειρουργείο,
κουΖίνα της θείας Πετούνια, με το ψυγείο τελευταίας τεχνολογίας
και την τηλεόραση επίπεδης
οθόνης, και να κουβεντιάΖει ήρεμα για το λόρδο Βόλντεμορτ με το
θείο Βέρνον. Ο ερχομός των
Παραφρόνων είχε γκρεμίσει θαρρείς ένα απόρθητο αόρατο τείχος ένα
τείχος που χώριΖε τον
κόσμο της οδού Πριβέτ, που πολεμούσε με λύσσα τη μαγεία, από τον
κόσμο των μάγων. Ήταν
λες κι οι δυο ξεχωριστοί κόσμοι του Χάρι να έγι^ ναν ένα και να
ήρθαν τα πάνω κάτω οι Ντάρσλι
ρωτούσαν λεπτομέρειες για τον κόσμο των μάγων και η κυρία Φιγκ
γνώριΖε τον Άλμπους
Ντάμπλντορ οι Παράφρονες σουλατσάριΖαν στο Λιτ Γουάινγκιν κι
εκείνος κινδύνευε να μην
ξαναγυρίσει ποτέ στο Χογκουαρτς». Το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει.
«Ξαναγύρισε;» ψιθύρισε η
θεία Πετούνια. Πρώτη φορά κοιτούσε τον Χάρι μ' αυτόν τον τρόπο. Κι
άξαφνα ο Χάρι
συνειδητοποίησε, για πρώτη φορά στη Ζωή του, ότι η θεια
Πετούνια ήταν αδελφή της μητέρας του. Δεν ήξερε γιατί το σκέφτι
κε με τόση ενάργεια εκείνη ειδικά τη στιγμή. Ένα μόνο ήξερε: ότι
βεν ήταν το μόνο άτομο εκεί
μέσα που συναισθανόταν τι σήμαινε η επιστροφή του Βόλντεμορτ.
Πρώτη φορά τον κοιτούσε η
θεία Πετούνια με αυτό το ύφος. Στα μεγάλα ξεπλυμένα μάτια της
(τόσο διαφορετικά από της
αδελφής της) δεν κρυβόταν αντιπάθεια ή θυμός, αλλά φόβος. Η
πεισματική άρνηση της να
παραδεχτεί ότι υπήρχε κι ένας άλλος κόσμος, εκτός από αυτόν όπου
Ζούσε με το θείο Βέρνον,
είχε εξανεμιστεί.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι και κοίταξε κατάματα τη θεία Πετούνια.
«Γύρισε πριν από ένα μήνα.
Τον είδα».
Η θεία Πετούνια έσφιξε σπασμωδικά με τα χέρια της τους ώμους του
Ντάντλι.
«Μισό λεπτό», έκανε ο θείος Βέρνον κοιτάΖοντας μια τη γυναίκα του
και μια τον Χάρι,
παραΖαλισμένος και σαστισμένος από την πρωτοφανή βουβή συνεννόηση
τους. «Μισό λεπτό.
Είπατε ότι γύρισε αυτός ο Βόλνη-τάδε».
«Ναι».
«Αυτός που δολοφόνησε τους γονείς σου».
«Ναι».
«Και στέλνει τώρα τους Παράφορους να σε κυνηγήσουν;»
«Έτσι φαίνεται», είπε ο Χάρι.
«Κατάλαβα», συνέχισε ο θείος Βέρνον καρφώνοντας τα μάτια του πρώτα
στην κάτωχρη γυναίκα
του κι έπειτα στον Χάρι, ενώ ανασήκωνε τα παντελόνια του. Έδειχνε
σαν να φούσκωνε
ολόκληρος, σαν να διαστελλόταν το κατακόκκινο πρόσωπο του μπροστά
στα μάτια του Χάρι.
«Τότε δεν πάει άλλο», δήλωσε και το πουκάμισο στο στέρνο του
τσιτώθηκε, «πρέπει να φύγεις
απ' αυτό το σπίτι, νεαρέ μου!»
«Τι;» έκανε ο Χάρι.
«Άκουσες τι είπα: ΕΞΩ!» βρυχήθηκε τόσο δυνατά ο θείος Βέρνον, που
αναπήδησαν ακόμη και η
θεία Πετούνια με τον Ντάντλι. «ΕξΩ! ΕΞΩ! Έπρεπε να σ' είχα διώξει
από χρόνια! Κουκουβάγιες
έχουν κάνει το σπίτι μου ξέφραγο αμπέλι, πουτίγκες ανατινάΖονται,
το σαλόνι γίνεται ρημαδιό, ο
Ντάντλι βγάΖει ουρά, η Μαρτζ φουσκώνει σαν μπαλόνι κι ανεβαίνει
στο ταβάνι κι ένα ιιπτάμενο
Φορντ Άννκλια... ΕΞΩ! ΕΞΩ! Ως εδώ και μη παρέκει! Δε θέλω να σε
ξαναδω στα μάτια μου! Αφού
σε κυνηγάνε αυτοί οι τρελοί, δε θα σου επιτρέψω να βάλεις σε
κίνδυνο τη Ζωή της γυναίκας μου
και του γιου μου, αρκετούς μπελάδες μας έχεις προκαλέσει. Αφού
διάλε44
45
ξες τον ίδιο δρόμο με τους αχαΊρευτους τους γονείς σου, δε θέλω'
καμία σχέση μαζί σου! ΕΞΩ!»
Ο Χάρι μαρμάρωσε σαν άγαλμα. Στην αριστερή του χούφτα έσφιγγε τα
τσαλακωμένα γράμματα
του υπουργείου, του κυρίου Ουέσλι και του Σείριου. Μη βγεις από το
σπίτι ότι κι αν γίνει. ΜΗΝ
ΞΕΜΥΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΣΟΥ.
«Άκουσες!» ούρλιαξε ο θείος Βέρνον σκύβοντας και το
αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο του
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βρέθηκε τόσο κοντά στο πρόσωπο του Χάρι, που τον πιτσίλισαν τα
σάλια του. «Δίνε του! Πριν
από λίγο δεν έβλεπες την ώρα να φύγεις! Με την ευχή μου, λοιπόν!
Ξεκου-μπίσου και μην
ξαναπατήσεις το πόδι σου στο κατώφλι μας! Δεν έπρεπε να σε
κρατήσουμε, το ξέρω, είχε δίκιο η
Μαρτζ, έπρεπε να σε στείλουμε στο ορφανοτροφείο. Μας παρέσυρε η
καλή μας η καρδιά και
νομίσαμε ότι θα καταφέρναμε να σε θεραπεύσουμε, να σε κάνουμε
φυσιολογικό άνθρωπο, όμως
εσύ είσαι αμετανόητος, δεν υποφέρεσαι... κουκουβάγια^.»
Η πέμπτη κουκουβάγια μπήκε με τόση φόρα από την καμινάδα ώστε
άγγιξε το πάτωμα, προτού
πάρει πάλι ύφος με ένα δυνατό κρώ-ξιμο. Ο Χάρι σήκωσε το χέρι του
να πιάσει το γράμμα που
βρισκόταν σ' έναν πορφυρό φάκελο, αλλά η κουκουβάγια πέρασε πάνω
από το κεφάλι του και
κατευθύνθηκε προς τη θεία Πετούνια, που έσκυψε και στρίγκλισε
σκεπάΖοντας προστατευτικά το
πρόσωπο της. Η κουκουβάγια έριξε τον πορφυρό φάκελο στο κεφάλι
της, έκανε μεταβολή και
βγήκε από την καμινάδα.
Ο Χάρι έτρεξε να πάρει το γράμμα, αλλά τον πρόλαβε η θεία
Πετούνια.
«Άνοιξε το αν θέλεις», είπε ο Χάρι, «αλλά θ' ακούσω έτσι κι αλλιώς
τι λέει. Είναι εξάψαλμος».
«Άσ' το, Πετούνια!» φώναξε ο θείος Βέρνον. «Μην το αγγίΖεις,
μπορεί να είναι επικίνδυνο!»
«Απευθύνεται σ' εμένα», παρατήρησε η θεία Πετούνια με φωνή που
έτρεμε. «Απευθύνεται σ'
εμένα, Βέρνον, κοίτα! Κυρία Πετουνια Ντάρσλι, Kouζίνα, οδός Πριβέτ
4...» Κόπηκε η ανάσα της
απ' το φόβο. Ο πορφυρός φάκελος άρχισε να καπνίΖει.
«Άνοιξε το!» την παρακίνησε ο Χάρι. «Να τελειώνουμε! Έτσι ^ αλλιώς
δεν τη γλιτώνεις».
«Όχι». Τα χέρια της θείας του τώρα έτρεμαν. Κοίταξε ολόγυρα σαν νο
έψαχνε τρόπο να το σκάσει αλλά ήταν ήδη αργά ο φάκελος τυλίχτηκε
στις φλόγες. Η θεία
Πετούνια τον πέταξε τσιρίζοντας.
Μια φοβερή φωνή ήχησε στην κουΖίνα, αντιλαλώντας στον περιορισμένο
χώρο: «θυμήσου την
τελευταία φορά, Πετούνια».
Η θεία Πετούνια ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει. Ρίχτηκε σε μια καρέκλα
δίπλα στον Ντάντλι κι
έκρυψε το πρόσωπο στις χούφτες της Στη σιωπή που ακολούθησε, ο
φάκελος έγινε στάχτη.
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε βραχνά ο θείος Βέρνον. «Τι... δεν...
Πετούνια;»
Η θεία Πετούνια στεκόταν ασάλευτη. Ο Ντάντλι κοιτούσε χάσκοντας τη
μητέρα του. Η σιωπή
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βάρυνε αφόρητα. Ο Χάρι κοίταΖε σαστισμένος τη θεία του, ενώ το
κεφάλι του πήγαινε να σπάσει.
«Πετούνια, χρυσή μου;» έκανε δειλά ο θείος Βέρνον. «Πε...
Πετούνια;»
Εκείνη σήκωσε αργά το κεφάλι της. Έτρεμε ακόμη. Ξεροκατά-πιε.
«Ο... ο νεαρός πρέπει να
μείνει, Βέρνον», είπε ξεψυχισμένα.
«Τι;»
«θα μείνει», είπε χωρίς να κοιτάξει τον Χάρι. Σηκώθηκε από την
καρέκλα.
«Μα... Πετούνια...»
«Αν τον διώξουμε, θα παραξενευτούν οι γείτονες», συνέχισε. Ήταν
κατάχλομη αλλά είχε αρχίσει
να ξαναβρίσκει το συνηθισμένο κοφτό τόνο της. «θα κάνουν
ενοχλητικές ερωτήσεις, θα θέλουν να
μάθουν πού πήγε. Είμαστε αναγκασμένοι να τον κρατήσουμε».
Ο θείος Βέρνον ξεφούσκωσε σαν σκασμένο λάστιχο.
«Μα, Πετούνια χρυσή μου...»
Η θεία Πετούνια τον αγνόησε. Στράφηκε στον Χάρι.
«θα μείνεις στο δωμάτιο σου», είπε. «Δε θα βγεις από το σπίτι. ^
τώρα πήγαινε για ύπνο».
Ο Χάρι δε σάλεψε.
«Από ποιον ήταν ο εξάψαλμος;»
«Να μη σε νοιάΖει», νευρίασε η θεία Πετούνια.
«Έχεις επικοινωνία με τους μάγους;»
«Πήγαινε για ύπνο, είπα!»
«Τι εννοούσε; Τι να θυμηθείς;»
«Πήγαινε για ύπνο!»
«Μα πώς...»
«ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΕ Η ΘΕΙΑ ΣΟΥ; ΠΗΓΑΙΝΕ για ΥΠΝΟ!»
47
Οι σωματοφύλακες
Μου επιτέθηκαν Παράφρονες και κινδυνεύω να αποβληθώ από το
«Χόγκουαρτς». θέλω να μάθω
τι γίνεται και πότε θα φύγω από δω.
Ο Χάρι έγραψε αυτά τα Λόγια σε τρεις ξεχωριστές περγαμηνές μόλις
ανέβηκε στο σκοτεινό
δωμάτιο του. Η πρώτη είχε παραλήπτη τον Σείριο, η δεύτερη τον Ρον
και η τρίτη την Ερμιόνη. Η
κουκουβάγια του η Χέντβιχ είχε βγει να κυνηγήσει το άδειο κλουβί
της βρισκόταν πάνω στο
γραφείο του. Ο Χάρι βημάτιζε στο δωμάτιο περιμένοντας τη να
επιστρέψει το κεφάλι του πονούσε
και είχε τόση υπερένταση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, παρόλο που
τον έτσου-ζαν τα μάτια
του από την κούραση. Η μέση του πονούσε από το κου-βάλημα του
Ντάντλι και τα δύο
καρούμπαλα, ένα από την κουτουλιά στο παράθυρο κι ένα από τη
γροθιά του Ντάντλι, σούβλίΖαν
το κεφάλι του.
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ΒημάτιΖε πάνω-κάτω τρέμοντας από οργή και απογοήτευση. ΈτρίΖε τα
δόντια του, έσφιγγε τις
γροθιές του κι αγριοκοίταΖε τον ασυννέφιαστο αστροκέντητο ουρανό
κάθε φορά που περνούσε
μπροστά από το ανοιχτό παράθυρο. Κάποιος έστειλε εναντίον του τους
Παράφρονες, η κυρία
Φιγκ και ο Μάντουνγκους Φλέτσερ το\^ παρακολουθούσαν κρυφά,
κινδύνευε να αποβληθεί από
το «Χ γκουαρτς» και το Υπουργείο Μαγείας θα τον περνούσε από πί
θαρχικό. Ωστόσο, κανένας
δεν έμπαινε στον κόπο να του εξηγήσει τι συνέβαινε.
Και τι ήταν αυτός ο μυστηριώδης εξάψαλμος; Τίνος ήταν αυτή φωνή
που αντήχησε τόσο φοβερή,
τόσο απειλητική στην κουΖίνα;
Γιατί ήταν παγιδευμένος εδώ χωρίς καμιά πληροφορία; Γιατί"
φέρονταν όλοι σαν να ήταν κανένα
παλιόπαιδο; Μην κάνεις ^άγια, μην ξεμυτίσεις από το σπίτι...
Κλότσησε το μπαούλο του σχολείου καθώς περνούσε δίπλα του, αλλά
αντί αυτό να καταπραΰνει
το θυμό του, τον έκανε να αισθανθεί χειρότερα τώρα είχε να
αντιμετωπίσει και τον πόνο του
ποδιού του εκτός από τους πόνους σε όλο του το σώμα.
Καθώς περνούσε κουτσαίνοντας μπροστά από το παράθυρο, μπήκε η
Χέντβιχ σαν μικρό
φάντασμα, με ένα απαλό θρόισμα των φτερών της.
«Καιρός ήταν!» γρύλισε ο Χάρι βλέποντας τη να προσγειώνεται πάνω
στο κλουβί της. «Άφησε το
αυτό, σου 'χω δουλειά».
Τα μεγάλα στρογγυλά κεχριμπαρένια μάτια της τον κοίταξαν
επιτιμητικά πάνω από τον ψόφιο
βάτραχο που κρατούσε στο ράμφος της.
«'Έλα εδώ», πρόσταξε ο Χάρι και παίρνοντας τα τρία μικρά ρολά κι
ένα δερμάτινο κορδόνι, τα
έδεσε στο φολιδωτό πόδι της. «Πήγαινε τα αμέσως στον Σείριο, στον
Ρον και στην Ερμιόνη και
μη γυρίσεις χωρίς ιικανοποιητικές απαντήσεις. Τάραξε τους στις
τσιμπιές, αν χρειαστεί, μέχρι να μου γράψουν λεπτομερώς τι συμβαίνει.
Κατάλαβες;»
Η Χέντβιχ έβγαλε ένα πνιχτό κρώξιμο, κρατώντας πάντα στο ράμφος το
βάτραχο.
«Ξεκίνα λοιπόν», είπε ο Χάρι.
Η κουκουβάγια πέταξε αμέσως απ' το ανοιχτό παράθυρο. Μόλις έφυγε,
ο Χάρι ρίχτηκε στο
κρεβάτι χωρίς να βγάλει τα ρούχα του και κάρφωσε τα μάτια του στο
σκοτεινό ταβάνι. Εκτός απ'
όλες τις άλλες στεναχώριες του, τώρα ένιωθε και τύψεις που έβγαλε
τα νεύρα του στη Χέντβιχήταν η μόνη φίλη του στο σπίτι της οδού Πριβέτ με τον αριθμό 4. θα
επανόρθωνε όμως όταν
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επέστρεφε η κουκουβάγια του από τον Σείριο, τον Ρον και την
Ερμιόνη.
Ηταν βέβαιος ότι θα του απαντούσαν αμέσως δεν μπορούσαν να
αγνοήσουν την επίθεση των
Παραφρόνων. Σίγουρα, αύριο που
Θα ξυπνούσε, θα τον περίμεναν τρία χορταστικά γράμματα γεμάτα
κατανοηση, λόγια παρηγοριάς και σχέδια άμεσης μεταφοράς του στο
Μπάροου.
με αυτη την παρηγοριτική σκέψη του τον πήρε ο ύπνος, διώχνοντας
κάθε τι άλλο από το νου του.
48__________________________
Το άλλο πρωί, όμως, η Χέντβιχ δεν επέστρεψε. Ο Χάρι πέρασε την
ημέρα κλεισμένος στο
δωμάτιο του και βγήκε μόνο για να πάει στην τουαλέτα. Τρεις φορές
εκείνη την ημέρα, η θεία
Πετούνια έσπρωξε το πιάτο με το φαγητό του στο πορτάκι, που είχε
κατασκευάσει ο θείος Βέρνον
στο κάτω μέρος της πόρτας του πριν από τρία καλοκαίρια. Κάθε φορά
που την άκουγε να
πλησιάΖει, προσπαθούσε να τη ρωτήσει για τον εξάψαλμο, αλλά ήταν
σαν να μιλούσε στο ντουβάρι, δεν έπαιρνε καμία απόκριση. Κατά τα άλλα, οι Ντάρσλι δε
Ζύγωσαν στο δωμάτιο του. Ο
Χάρι δεν έβλεπε το λόγο να τους επιβάλει τη συντροφιά του το μόνο
αποτέλεσμα που θα είχε
ακόμη ένας καβγάς θα ήταν να χάσει την ψυχραιμία του — ίσως και να
'φτάνε
στο σημείο να κάνει πάλι μάγια.
Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε για τρεις ολόκληρες μέρες. Άλλες
φορές αισθανόταν να μην τον
χωράει ο τόπος και προσπαθούσε να εκτονώνεται βηματίΖοντας πάνωκάτω στο δωμάτιο,
εξοργισμένος που τον άφηναν να βραζεί στο Ζουμί του, κι άλλοτε τον
κυρίευε μια απάθεια, όμοια
με λήθαργο, κι έμενε για ώρες ξαπλωμένος στο κρεβάτι κοιτάΖοντας
με άδειο βλέμμα το κενό,
ενώ τα φυλ-λοκάρδια του έτρεμαν απ' τον τρόμο στη σκέψη του
πειθαρχικού
συμβουλίου.
Κι αν η απόφαση ήταν καταδικαστική; Κι αν τον απέβαλλαν από
το «Χόγκουαρτς» κι έσπαγαν στα δύο το ραβδί του; Τι θα έκανε; Πού
θα πήγαινε; Δεν μπορούσε
να Ζήσει για πάντα με τους Ντάρσλι τώρα που γνώριΖε την ύπαρξη του
δικού του κόσμου, του
κόσμου όπου πραγματικά ανήκε, θα μπορούσε να μετακομίσει στο σπίτι
του Σείριου, όπως του
πρότεινε πέρυσι ο ίδιος, προτού αναγκαστεί να εξαφανιστεί για να
μην τον συλλάβει το
υπουργείο; θα του επέτρεπαν να Ζήσει εκεί μόνος του, δεδομένου ότι
ήταν ανήλικος; Ήταν τόσο
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σοβαρή η παραβίαση του θεσπίσματος περί Μυστικότητας, ώστε να
καταλήξει σ' ένα κελί του
ΑΖκαμπάν; Κάθε φορά που έκανε αυτή τη σκέψη, πεταγόταν από το
κρεβάτι κι άρχίΖε πάλι να
βηματίΖει.
Την τέταρτη νύχτα μετά την αναχώρηση της Χέντβιχ, ο Χάρι περνούσε
ξανά μια φάση απάθειαςξαπλωμένος στο κρεβάτι του κοίταΖε το ταβάνι με το κεφάλι του
άδειο από σκέψεις, όταν μπήκε
στο δωμάτιο ο θείος του. Το αγόρι γύρισε αργά προς το μέρος του. Ο
θείος Βέρνον φορούσε το
καλύτερο κοστούμι του και στο πρόσοπό του ήταν Ζωγραφισμένη μια
έκφραση απέραντης
αυταρέσκειας.!
«Φεύγουμε», είπε.
«Ορίστε;»
«η θεία σου ο Ντάντλι κι εγώ... θα βγούμε έξω».
«Ωραία», είπε βαριεστημένα ο Χάρι και κάρφωσε ξανά το βλέμμα του
στο ταβάνι.
«Να μη Βγεις από το δωμάτιο σου όσο λείπουμε».
«Εντάξει».
«Να μην ακουμπήσεις την τηλεόραση, το στερεοφωνικό συγκρότημα και
τα άλλα πράγματα μας».
«Καλά».
«Να μην κλέψεις τρόφιμα από το ψυγείο».
«Εντάξει».
«θα κλειδώσω την πόρτα σου».
«Κλείδωσε».
Ο θείος Βέρνον κοίταξε καχύποπτα τον Χάρι, προβληματισμένος από
την απουσία οποιασδήποτε
αντίδρασης, κι ύστερα Βγήκε κορδωτός από το δωμάτιο κι έκλεισε
πίσω του την πόρτα. Ο Χάρι
άκουσε το κλειδί να γυρι'Ζει στην κλειδαριά κι έπειτα τα Βαριά
βήματα του θείου του που
κατέβαινε τις σκάλες. Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις πόρτες του
αυτοκινήτου, το μούγκρισμα
της μηχανής και το θόρυβο που έκανε το αμάξι καθώς έβγαινε στο
δρόμο.
Η αναχώρηση των Ντάρσλι τον άφηνε παγερά αδιάφορο. Το ίδιο του
έκανε είτε βρίσκονταν στο
σπίτι είτε έλειπαν. Δεν είχε καν το κουράγιο να σηκωθεί και να
ανάψει το φως της κάμαρας του,
που σιγά σιγά βυθίστηκε στο σκοτάδι. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι,
αφουγκραΖό-ταν τους θορύβους
της νύχτας από το παράθυρο, που το άφηνε ορθάνοιχτο περιμένοντας
τη λυτρωτική επιστροφή
της Χέντβιχ.
Το άδειο σπίτι έτρίΖε. Οι σωλήνες του νερού γουργούριΖαν. Ο Χάρι
Βρισκόταν σε μια κατάσταση
πλήρους αδράνειας, δε σκεφτόταν τίποτα, είχε βουλιάξει απλώς στη
δυστυχία του.
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ξαφνικά, ένας δυνατός κρότος ακούστηκε απ' την κουΖίνα. ο χαρι
ανακάθισε απότομα κι
αφουγκράστηκε. Αποκλείεται να ειχαν γυρισει τόσο γρήγορα οι
Ντάρσλι, άλλωστε δεν είχε
ακούσει
το αυτοκίνητο τους. Ακολούθησαν λίγες στιγμές σιωπής κι ύστερα
ομιΛιες.
Κλέφτες ειπε αμέσως με το νου του και σηκώθηκε από το κρεβάτι,
ύστερα όμως σκέφτηκε ότι οι
κλέφτες θα φρόντίΖαν να μιν κανουν φασαρία όμωσ αυτοί που
τριγύριΖαν στην κουΖίνα δεν
έμπαιναν στον κόπο να χαμηλώσουν τον τόνο της φωνής τους.
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Άρπαξε το ραβδί του από το κομοδίνο και στάθηκε απέναντι στην
πόρτα του δωματίου,
τεντώνοντας τ' αφτιά του. Και τότε, αναπήδησε τρομαγμένος γιατί η
κλειδαριά έκανε ένα δυνατό
κλικ και η πόρτα άνοιξε.
Ο Χάρι κοίταΖε ασάλευτος την ανοιχτή πόρτα και το σκοτεινό
κεφαλόσκαλο, πασχι'Ζοντας ν'
αφουγκραστεί και τον παραμικρό ήχο, όμως δεν ακουγόταν τίποτα.
Δίστασε για μια στιγμή κι
ύστερα βγήκε αθόρυβα από το δωμάτιο και προχώρησε προς την κορφή
της σκάλας.
Ξαφνικά, του κόπηκαν τα πόδια. Κάτω, στο σκοτεινό χολ, στέκονταν
άνθρωποι οι σιλουέτες τους
διαγράφονταν στο φως του δρόμου που έμπαινε από την τζαμόπορτα.
Ήταν γύρω στα οκτώεννέα άτομα και, απ' ότι έβλεπε, κοίταΖαν προς το μέρος του.
«Κατέβασε το ραβδί σου, παιδί μου, μη μας βγάλεις κάνα μάτι»,
ακούστηκε μια βαθιά, υπόκωφη
φωνή.
Η καρδιά του Χάρι κόντεψε να σπάσει. Την αναγνώριΖε αυτή τη φωνή,
μα δεν κατέβασε το ραβδί
του.
«Καθηγητή Μούντι;» μουρμούρισε αβέβαια.
«Δεν ξέρω αν μπορώ να θεωρηθώ καθηγητής», γρύλισε η φωνή, «αφού,
όπως γνωρίσεις, δεν
πρόλαβα να διδάξω. "Έλα κάτω, παιδί μου, να σε δούμε».
Ο Χάρι χαμήλωσε ανεπαίσθητα το ραβδί του, χωρίς όμως να πάψει να
το σφίγγει και δίχως να
σαλέψει απ' τη θέση του. Είχε κάθε λόγο να είναι καχύποπτος.
Πέρασε εννέα μήνες νομίζοντας
ότι είχε δάσκαλο τον Μούντι, για να αποδειχτεί στο τέλος ότι δεν
ήταν ο Μούντι αλλά ένας
απατεώνας ένας απατεώνας που προσπάθησε μάλιστα να δολοφονήσει τον
Χάρι πριν
αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα του. Αλλά ενώ σκεφτόταν τι θα
κάνει, ακούστηκε μια
δεύτερη, κάπως βραχνή, φωνή από τη βάση της σκάλας.
«Μη φοβάσαι, Χάρι. Ήρθαμε να σε πάρουμε».
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Η καρδιά του αγοριού κλότσησε στο στήθος του. Του ήταν γνώριμη κι
αυτή η φωνή, αν και είχε
πάνω από ένα χρόνο να την ακούσει.
«Κα... καθηγητή Λούπιν;» είπε δύσπιστα. «Εσείς είστε;»
«Μα γιατί καθόμαστε στο σκοτάδι;» είπε μια τρίτη φωνή, ά στη αυτή
τη φορά, γυναικεία.
«Φώτισε!»
Η μύτη ενός ραβδιού άναψε φωτίζοντας το χολ με το μαγικό φως του.
Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα
μάτια του. Οι άνθρωποι στο χολ ήταν μαΖεμένοι στη βάση της σκάλας
και κοίταΖαν επίμονα
προς
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το μέρος του ορισμένοι μάλιστα είχαν γείρει πίσω το κεφάλι για να
τον δουν καλύτερα.
Ο Ρέμους Λούπιν στεκόταν πιο κοντά στον Χάρι. Αν και ακόμη αρκετά
νέος, έδειχνε άρρωστος
και κουρασμένος τα μαλλιά του ήταν πιο γκρίζα από την τελευταία
φορά που τον αποχαιρέτησε ο
Χάρι, ο μανδύας του ξεφτισμένος και χιλιομπαλωμένος. Παρ' όλα αυτά
χαμογελούσε πλατιά στον
Χάρι που, παρά την έκπληξη του, προσπάθησε να του ανταποδώσει το
χαμόγελο.
«Αχ, είναι ακριβώς όπως τον φανταΖόμουν», είπε η μάγισσα που
κρατούσε το αναμμένο ραβδί.
Ήταν η νεότερη απ' όλους είχε χλομό πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς,
μαύρα σπινθηροβόλα μάτια
και κοντά φουντωτά μαλλιά σε έντονο βιολετί χρώμα. «Τι χαμπάρια,
Χάρι;» τον ρώτησε.
«Είχες δίκιο, Ρέμους», είπε ένας φαλακρός σκουρόχρωμος μάγος που
στεκόταν πιο πίσω απ'
όλους — είχε βαθιά αργόσυρτη φωνή και στο ένα αφτί του φορούσε ένα
χρυσό κρίκο. «Είναι
ολόιδιος ο ΤζεΊμς».
«Εκτός από τα μάτια», είπε με ασθματική φωνή ένας μάγος με ασημιά
μαλλιά από το βάθος.
«Έχει τα μάτια της Λίλι».
Ο Τρελομάτης Μούντι, που είχε μακριά ψαρά μαλλιά και φαγωμένη
μύτη, κοίταΖε καχύποπτα τον
Χάρι με τα παράταιρα μάτια του. Το ένα ήταν μικρό και μαύρο σαν
χάντρα, ενώ το άλλο μεγάλο
και στρογγυλό σαν κέρμα με έντονο γαλάζιο χρώμα — ήταν το μαγικό
μάτι που έβλεπε μέσα από
τοίχους, πόρτες, ακόμη και πίσω από το κεφάλι του ίδιου του
Μούντι.
«Είσαι σίγουρος πως είναι αυτός, Λούπιν;» γρύλισε. «ΦαντάΖεστε να
μπάσουμε στο αρχηγείο
μας κάποιο θανατοφάγο που τον υποδύεται; Πρέπει να τον ρωτήσουμε
κάτι που γνωρίΖει μόνον
ο αληθινός Χάρι Πότερ. Εκτός αν έφερε κανείς μαζί του το φίλτρο
της αλήθειας...»
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«χαρι, τι μορφή έχει ο προστάτης σου;» ρώτησε ο Λούπιν. «Ελαφιού»,
αποκρίθηκε νευρικά ο
Χάρι. .Αυτός είναι, Τρελομάτη», είπε ο Λούπιν.
Νιόθοντας όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του, ο Χάρι κατέβηκε τη
σκάλα βάζοντας το ραβδί του
στην κωλότσεπη.
Μιν το βάΖεις εκει' παιδι μου βρέιχίθηκε ο Μούντι. «Κι αν
αναφλεγεί αυτόματα; Πρέπει να ξέρεις
ότι μάγοι πολύ καλύτεροι από σένα έχουν χάσει το γλουτό τους!»
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«Ξέρεις κανέναν που να τον έχει χάσει;» ρώτησε με ενδιαφέρον τον
Τρελομάτη η κοπέλα με τα
Βιολετιά μαλλιά.
«Να μην είσαι περίεργη και να μη βάΖεις ποτέ το ραβδί στην κωλότσεπη!» γρύλισε ο
Τρελομάτης Μούντι. «Αλλά στις μέρες μας κανείς δε δίνει σημασία
στους στοιχειώδεις νόμους
αυτοπροστασίας». Προχώρησε στην κουΖίνα. «Σε είδα», πρόσθεσε
εκνευρισμένος καθώς η
κοπέλα κοίταΖε απαυδισμένη το ταβάνι.
Ο Λούπιν άπλωσε το χέρι του κι έσφιξε το χέρι του Χάρι.
«Τι κάνεις;» ρώτησε παρατηρώντας τον εξεταστικά.
«Κα... καλά». Το αγόρι δεν πίστευε στα μάτια του. Τέσσερις
βδομάδες τίποτα,
ούτε υποψία σχεδίου να τον πάρουν από την οδό Πριβέτ, και ξαφνικά
καταφθάνει ολάκερο
λεφούσι μάγων σαν να μη συμβαίνει τίποτα, σαν να το είχαν
κανονίσει από μέρες. Κοίταξε αυτούς
που στέκονταν γύρω από τον Λούπιν τον έτρωγαν με τα μάτια.
Ντράπηκε, γιατί είχε να χτενιστεί
τέσσερις μέρες.
«Ε... είστε τυχεροί που λείπουν οι Ντάρσλι...» τραύλισε.
«Τυχεροί; Χα!» έκανε η γυναίκα με τα βιολετιά μαλλιά. «Εγώ τους
ξαπόστειλα. Τους έστειλα ένα
γράμμα με το ταχυδρομείο των Μαγκλ που έλεγε ότι επιλέχτηκαν ως
υποψήφιοι για το Βρετανικό
Βραβείο του Πιο Φροντισμένου ΓκαΖόν. Τώρα πάνε στην τελετή
απονομής των βραβείων... ή
τουλάχιστον έτσι νομίσουν».
Ο Χάρι φαντάστηκε τα μούτρα του θείου Βέρνον όταν θα διαπίστωνε
ότι δεν υπάρχει Βρετανικό
Βραβείο του Πιο Φροντισμένου ΓκαΖόν. «Δηλαδή φεύγουμε;» ρώτησε.
«Σε λίγο;»
«Από στιγμή σε στιγμή», απάντησε ο Λούπιν, «απλώς περιμένουμε το
σήμα ότι είναι ανοιχτός ο
δρόμος».
«Πού θα πάμε; Στο Μπάροου;» ρώτησε ο Χάρι.
«Όχι, όχι στο Μπάροου», έκανε ο Λούπιν γνέφοντας στον Χάρι να
περάσουν στην κουΖίνα τους
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ακολούθησαν κι οι άλλοι μάγοι, χωρίς να πάψουν να κοιτάΖουν με
περιέργεια τον Χάρι. «Είναι
επικίνδυνο. Έχουμε στήσει το αρχηγείο μας σ' ένα μέρος που
αποκλείεται να το ανακαλύψουν.
Μας πήρε λίγο χρόνο αλλά...»
Ο Τρελομάτης Μούντι καθόταν τώρα στο τραπέΖι της κουΖίνας κι έπινε
από το φλασκί του, ενώ
το μαγικό μάτι του κινούνταν προζ όλες τις κατευθύνσεις
καταγράφοντας τις οικιακές συσκευές
τελευταίας τεχνολογίας των Ντάρσλι, που γλίτωναν τους ιιδιοκτητες
τους
από τόσο κόπο.
«Να σου συστήσω τον Αλάστορα Μούντι, Χάρι», συνέχισε ο Λούπιν
δείχνοντας τον Μούντι.
«Ναι ξέρω», είπε αμήχανα ο Χάρι. Ένιωθε παράξενα να του συστήνουν
κάποιον που νόμιζε πως
ήξερε ένα χρόνο.
«Κι από δω η Νυμφαδώρα...»
«Μη με ξαναπείς Νυμφαδώρα, Ρέμους», αντέδρασε η νεαρή μάγισσα. «Να
με λες Τονκς».
«Η Νυμφαδώρα Τονκς, που προτιμά να τη φωνάΖουν με το επίθετο της»,
απόσωσε ο Λούπιν.
«Κι εσύ θα το προτιμούσες, αν η χαζή η μάνα σου σ' έβγαΖε
Νυμφαδώρα», μουρμούρισε η
Τονκς.
«Κι ο Κίνγκσλι Σάκλμπολτ». Έδειξε τον ψηλό σκουρόχρωμο μάγο, ο
οποίος υποκλίθηκε. «Από
δω ο Ελφίας Ντοτζ». Ο μάγος με την ασθματική φωνή έγνεψε. «Ο
Δαίδαλος Ντιγκλ...»
«Έχουμε γνωριστεί», έκρωξε ο ευέξαπτος Ντιγκλ και, ξάφνου, το
βιολετί ψηλό καπέλο του του
έπεσε απ' το κεφάλι.
«Η Έμελιν Βανς». Μια επιβλητική μάγισσα με σμαραγδί σάλι έκλινε το
κεφάλι. «Ο Στούρτζίς
Πόντμορ». Ένας μάγος με τετράγωνο πιγούνι και πυκνά σταχτόξανθα
μαλλιά έκλεισε το μάτι.
«Και η Εστία Τζόουνς». Μια ροδομάγουλη μελαχρινή μάγισσα, που
στεκόταν δίπλα στην
τοστιέρα, έγνεψε.
Ο Χάρι έκλινε αμήχανα το κεφάλι σε καθέναν που του σύστηναν. Τα
επίμονα βλέμματα τους τον
έκαναν να νιώθει πολύ άσχημα ήταν σαν να τον έσπρωξαν άθελα του
στη σκηνή. Αναρωτιόταν,
επίσης, γιατί είχαν έρθει τόσο πολλοί.
« Ηταν εντυπωσιακός ο αριθμός των εθελοντών που προσφέρθηκαν να σε
συνοδεύσουν»,
εξήγησε ο Λούπιν σαν να διάβασε τις σκέψεις του οι άκρες των
χειλιών του ανασηκώθηκαν
ανεπαίσθητα.
« Όσο πιο πολλοί τόσο το καλύτερο», σχολίασε βλοσυρά ο Μούντη
«Είμαστε η σωματοφυλακή
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σου, Πότερ».
«Τώρα περιμένουμε σήμα ότι είναι όλα εντάξει για να ξεκινήσουμε», συνέχισε ο Λούπιν κοιτάΖοντας από το παράθυρο της κουζίνας
ΥπολογίΖω σε κάνα
τέταρτο».
παραείναι καθαροί αυτοί οι Μαγκλ, δε βρίσκετε;» είπε η μάγησαπου ονομαΖόταν Τονκς καθώς περιεργαΖόταν όλο ενδιαφέρον την
κουΖίνα- "Ο μπαμπάς μου,
που κατάγεται από Μαγκλ, είναι απίστευτα τσαπατσουλης. ΦαντάΖομαι
όμως υπάρχουν κάθε
λογής χαρακΤηρες όπως συμβαίνει και με τους μάγους».
54
«Ε... ναι», έκανε ο Χάρι. «Κοίτα...» στράφηκε στον Λούπιν, «τι
συμβαίνει; Κανένας δε μου
εξήγησε. Τι γίνεται με τον Βόλ...»
Οι μάγοι κι οι μάγισσες του έκαναν νοήματα να σωπάσει του Δαίδαλου
Ντιγκλ του έπεσε πάλι το
καπέλο του κι ο Μούντι γρύλισε: «Πάψε!»
«Γιατί;» απόρησε ο Χάρι.
«Δε συΖητάμε εδώ μέσα, είναι επικίνδυνο», εξήγησε ο Μουντι
γυρίΖοντας το φυσιολογικό του
μάτι στο αγόρι. Το μαγικό του μάτι έμεινε καρφωμένο στο ταβάνι.
«Κατάρα», πρόσθεσε
θυμωμένος, απλώνοντας το χέρι στο μαγικό του μάτι, «από τότε που
το φόρεσε αυτός ο άτιμος,
όλο κολλάει». Κατόπιν έβγαλε το μάτι του με έναν ανατριχιαστικό
θόρυβο σαν αυτόν που κάνει η
τάπα του νιπτήρα όταν τη βγάΖεις.
«Ξέρεις πόσο αηδιαστικό είναι αυτό που κάνεις, έτσι, Τρελομά-τη;»
σχολίασε ήρεμα η Τονκς.
«Χάρι, φέρε μου, σε παρακαλώ, ένα ποτήρι νερό», είπε εκείνος.
Ο Χάρι πήγε στο νεροχύτη, έβγαλε από το ντουλάπι ένα καθαρό ποτήρι
και το γέμισε νερό από
τη βρύση, νιώθοντας πάντα καρφωμένα πάνω του τα μάτια των άλλων
μάγων. Το διαπεραστικό
βλέμμα τους είχε αρχίσει να τον εκνευρίΖει.
«Τη δροσιά του να 'χεις», είπε ο Μούντι όταν του έδωσε ο Χάρι το
ποτήρι. Έπειτα έριξε μέσα το
μαγικό του μάτι και βάλθηκε να ανακατεύει το νερό με το δάχτυλο
καθώς στριφογϋρίΖε το μάτι,
τους κοίταΖε έναν έναν. «θέλω ορατότητα τριακοσίων εξήντα μοιρών
στο ταξίδι της επιστροφής».
«Πώς θα πάμε... εκεί που θα πάμε;» ρώτησε ο Χάρι.
«Με τα σκουπόξυλα», είπε ο Λούπιν. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Είσαι πολύ μικρός για να
διακτινιστείς, θα παρακολουθούν σίγουρα το Δίκτυο Μαγικής Ροής κι
είναι παρακινδυνευμένο να
στήσουμε μια Πύλη χωρίς εξουσιοδότηση».
«Ο Ρέμους λέει ότι τα καταφέρνεις με το σκουπόξυλό σου», σχολίασε
ο Κίνγκσλι με τη βαθιά
φωνή του.
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«Είναι εξαιρετικός», είπε ο Λούπιν κοιτάΖοντας το ρολόι του. «Δεν
πας να μαΖέψεις τα πράγματα
σου, Χάρι, για να είσαι έτοιμος όταν δοθεί το σήμα;»
«Έρχομαι να σε βοηθήσω», προθυμοποιήθηκε Ζωηρά η Τονκς. Ακολούθησε
τον Χάρι στο χολ κι
ανέβηκε ξοπίσω του τη σκάλα, κοιτάΖοντας γύρω της με ενδιαφέρον
και περιέργεια. «Παράξενο
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σπίτι», είπε. «Υπερβολικά καθαρό, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Αφύσικα καθαρό. Α, εδώ
μάλιστα», πρόσθεσε μόλις μπήκαν στο δωμάτιο του Χάρι κι άναψε το
φως.
Το δωμάτιο του ήταν πολύ ακατάστατο σε σχέση με το υπόλοιπο σπίτι.
Ο Χάρι, κλεισμένος
καθώς ήταν μέσα για τέσσερις ολόκληρες μέρες και με άσχημη ψυχική
διάθεση, δεν είχε μπει
στον κόπο να το τακτοποιήσει. Τα περισσότερα βιβλία του ήταν
σκορπισμένα στο πάτωμα, εκεί
που είχε παραπετάξει το καθένα τους αφού προσπάθησε μάταια να το
διαβάσει το κλουβί της
Χέντβιχ χρειαΖόταν καθάρισμα κι είχε αρχίσει να μυρίΖει και από το
μπαούλο του που έχασκε
ορθάνοιχτο ξεχεϊλίΖε μέχρι το πάτωμα ένα συνονθύλευμα από ρούχα
Μαγκλ και μανδύες μάγου.
Ο Χάρι άρχισε να μαΖεύει τα βιβλία του και να τα ρίχνει βιαστικά
στο μπαούλο. Η Τονκς
κοντοστάθηκε μπροστά στην ανοιχτή ντουλάπα και παρατηρούσε τον
εαυτό της στον καθρέφτη
στο εσωτερικό της πόρτας.
«Τελικά, το βιολετί δεν είναι το χρώμα μου», είπε σκεφτικά παίΖοντας με μια μπούκλα των
φουντωτών μαλλιών της. «Δε βρίσκεις ότι με δείχνει πολύ χλομή;»
«Ε...» Ο Χάρι την κοίταξε πάνω από το βιβλίο Οι Ομάδες Κουι-ντιτς
της Βρετανίας και της
Ιιρλανδίας.
«Ναι, με δείχνει χλομή», είπε αποφασιστικά η Τονκς. Έκλεισε σφιχτά
τα μάτια της σαν να
προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. Λίγες στιγμές αργότερα, τα μαλλιά της
έγιναν ρόζ σαν
τσιχλόφουσκα.
«Πώς το έκανες αυτό;» ρώτησε σαστισμένος ο Χάρι καθώς εκείνη
άνοιγε τα μάτια της.
«Είμαι μεταμορφωμάγος». Κοίταξε το είδωλο της στον καθρέφτη
γυρίΖοντας δεξιά κι αριστερά για
να περιεργαστεί τα μαλλιά της απ' όλες τις πλευρές. «Αυτό σημαίνει
ότι μπορώ να αλλάξω την εμφάνιση μου κατά βούληση», πρόσθεσε βλέποντας στον καθρέφτη τη
σαστισμένη έκφραση του
Χάρι, που στεκόταν πίσω της. «Γεννήθηκα με αυτό το χάρισμα. "Όταν
εκπαιδευόμουν για
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χρυσούχος έβγαινα πρώτη στο μάθημα Απόκρυψης και Μεταμφιέσεων
χωρίς να ανοίξω βιβλίο.
Φοβερό, ε;»
«Είσαι χρυσούχος;» ρώτησε εντυπωσιασμένος ο Χάρι. Το όνειρο του
ήταν να γίνει κι αυτός
κυνηγός μοχθηρών μάγων όταν αποφοιτούσε από το «Χόγκουαρτς».
«Ναι», καμάρωσε η Τονκς. «Όπως κι ο ΚίνγκσΡυ, μόνο που αυ-
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τός είναι αρχαιότερος τη τάξει. Εγώ πήρα το πτυχίο μου μόλις
πέρυσι. Παραλίγο να κοπώ στην
Παρακολούθηση και την Ιχνηλασία. Είμαι υπερβολικά αδέξια δεν
άκουσες που έσπασα ένα πιάτο
μόλις φτάσαμε;»
«Μαθαίνεται η τέχνη του μεταμορφωμάγου;» ρώτησε ο Χάρι καθώς
ανασηκωνόταν από το
μπαούλο ξεχνώντας τελείως το πακετάρισμα.
Η Τονκς γέλασε σιγανά. «Σίγουρα έρχονται στιγμές που θα 'θελες
πολύ να κρύψεις αυτό το
σημάδι, έτσι δεν είναι;» Κοίταξε το σημάδι σε σχήμα κεραυνού στο
μέτωπο του Χάρι.
«Σίγουρα», μουρμούρισε ο Χάρι γυρίΖοντας από την άλλη. Δεν του
άρεσε να καρφώνονται οι
άλλοι στο σημάδι του.
«Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη τέχνη», απάντησε η Τονκς. «Οι
μεταμορφωμάγοι σπανίΖουν
γεννιούνται, δε γίνονται. Οι περισσότεροι μάγοι χρησιμοποιούν
ραβδί ή φιΛτρα για να αλλάξουν
την εμφάνιση τους. Αλλά θα πρέπει να Βιαστούμε, Χάρι, υποτίθεται
πως μαΖεύουμε τα πράγματα
σου», πρόσθεσε κοιτώντας ένοχα τα πράγματα που ήταν σκορπισμένα
στο πάτωμα.
«Α, ναι...» έκανε ο Χάρι μαΖεύοντας μερικά Βιβλία ακόμη.
«Μην είσαι χαΖός, θα κάνουμε τη δουλειά στα γρήγορα. Πακετάριους\» αναφώνησε η Τονκς
κάνοντας μια κυκλική κίνηση με το
ραβδί της.
Βιβλία, ρούχα, τηλεσκόπιο και Ζυγαριά υψώθηκαν όλα στον αέρα κι
έπεσαν φύρδην μίγδην στο
μπαουΛο.
«Δεν είναι και πολύ τακτοποιημένα», σχολίασε η Τονκς καθώς έριξε
μια ματιά στον κυκεώνα μέσα
στο μπαούλο. «Η μαμά μου έχει ταλέντο να τα τοποθετεί όλα με
απόΛυτη τάξη. Να φανταστείς, οι
κάλτσες διπλώνονται μόνες τους! Αλλά εγώ δεν μπορώ να μάθω το
κόλπο... κάνει κάπως έτσι το
ραβδί...» Τίναξε ανάλαφρα το ραβδί της.
Μια κάλτσα του Χάρι ανασάλεψε, για να πέσει ξανά πάνω στο
σωρό.
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«Δε βαριέσαι», είπε η Τονκς κλείνοντας το μπαούλο, «τουλάχιστον
μπήκαν όλα μέσα. Κι αυτό
χρειάΖεται καθάρισμα...» σημάδεψε με το ραβδί της το κλουβί της
ΧέντΒιχ. «Βουρδουλίσιους!»
Εξαφανίστηκαν μερικά πούπουλα και κουτσουλιές. «Κάτι καταφέραμε!
Ποτέ μου δεν τα πήγα
καλά με τα ξόρκια του νοικοκυριού. Λοιπόν... τα πήραμε όλα;
Τσουκάλι; Σκουπόξυλο; Ουάου!
Αστραπή;»
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Κοίταξε με γουρλωμένα μάτια το σκουπόξυλο που κρατούσε στο δεξί
του χέρι ο Χάρι. Ήταν η
χαρά και το καμάρι του, δώρο του Σείριου, ένα σκουπόξυλο διεθνών
προδιαγραφών.
«Κι εγώ χρησιμοποιώ ακόμη έναν Κομήτη Δύο Εξήντα», παραπονέθηκε με
Ζήλια η Τονκς.
«Τέλος πάντων... έχεις το ραβδί στο τζιν σου; Κι οι δυο γλουτοί
στη θέση τους; Φύγαμε, λοιπόν.
Προχώρα, μπαούλο!»
Το μπαούλο του Χάρι σηκώθηκε σε ύψος μερικών εκατοστών. Η Τονκς,
κρατώντας το ραβδί της
σαν μαέστρος, το οδήγησε στην πόρτα και το έβγαλε από το δωμάτιο,
έχοντας στο αριστερό χέρι
της το κλουβί της Χέντβιχ. Ο Χάρι την ακολούθησε στη σκάλα
κρατώντας το σκουπόξυλο του.
Στην κουΖίνα ο Αλάστωρ Μούντι είχε ξαναφορέσει το μάτι του, που
στριφογύριΖε τόσο γρήγορα
μετά τον καθαρισμό του, ώστε ο Χάρι Ζαλίστηκε μόλις το κοίταξε. Ο
Κίνγκσλι Σάκλμπολτ κι ο
Στούρ-τζίς Πόντμορ περιεργάΖονταν το φούρνο μικροκυμάτων, ενώ η
Εστία Τζόουνς είχε σκάσει
στα γέλια με έναν πατατοκαθαριστή που βρήκε ψάχνοντας τα συρτάρια.
Ο Λούπιν εκείνη τη
στιγμή έκλεινε ένα γράμμα που απευθυνόταν στους Ντάρσλι.
«θαυμάσια», είπε ο Λούπιν μόλις μπήκαν η Τονκς κι ο Χάρι. «'Έχουμε
περίπου ένα λεπτό. Ας
βγούμε στον κήπο να είμαστε έτοιμοι. Χάρι, άφησα ένα γράμμα στους
θείους σου για να μην
ανησυχήσουν...»
«Δεν πρόκειται».
«... τους λέω ότι είσαι καλά...»
«Πίκρα που θα πάρουν!...»
«... και θα σε δουν του χρόνου το καλοκαίρι».
«Είναι απαραίτητο;»
Ο Λούπιν χαμογέλασε μα δεν απάντησε.
« Έλα δω, παιδί μου», ακούστηκε τότε σοβαρός ο Μούντι, γνέφοντας
με το ραβδί του στον Χάρι
να πλησιάσει. «Πρέπει να σε καμουφλάρω».
«Να με... τι;» ρώτησε νευρικά ο Χάρι.
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«Να σου κάνω το ξόρκι του καμουφλάζ», εξήγησε ο Μούντι σηκώνοντας
το ραβδί του. «Ο Λούπιν
λέει ότι έχεις έναν αόρατο μανδύα, αλλα θα ανεμίζει όταν θα πετάμε
αυτή η μεταμφίεση είναι
καλύτερη. Έτοιμος;» είπε και τον χτύπησε στην κορφή του κεφαλιού
του.
Ο Χάρι είχε την αλλόκοτη αίσθηση ότι ο Μούντι μόλις έσπασε
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ένα αβγό πάνω του. Αισθανόταν σαν να κυλούσαν παγερά ρυάκια σ' όλο
του το κορμί, τα οποία
ανάβλυΖαν από το σημείο όπου τον άγγιξε με το ραβδί του.
«Μπράβο, Τρελομάτη», είπε επιδοκιμαστικά η Τονκς κοιτάζοντας το στήθος του Χάρι.
Ο Χάρι χαμήλωσε το βλέμμα στο σώμα του, ή μάλλον σε αυτό που ήταν
πριν από λίγο σώμα του,
γιατί τώρα ήταν αγνώριστο. Δεν ήταν αόρατο απλώς είχε πάρει το
ίδιο ακριβώς χρώμα και την
ίδια υφή με την ηλεκτρική κουΖίνα που βρισκόταν από πίσω του. Είχε
γίνει ένας ανθρώπινος
χαμαιλέοντας.
«Ελάτε», είπε ο Μούντι ανοίγοντας με το ραβδί του την πίσω
πόρτα.
Βγήκαν στο περιποιημένο γκαΖόν του θείου Βέρνον. «Ξάστερη νύχτα»,
γρύλισε ο Μούντι
σαρώνοντας τον ουρανό με το μαγικό του μάτι. «Ατυχία να μην έχει
λίγη συννεφιά. Λοιπόν»,
γάβγισε στον Χάρι, «θα πετάξουμε σε πυκνό σχηματισμό. Η Τονκς θα
είναι μπροστά σου,
ακολούθησε την από κοντά. Ο Λούπιν θα πετάει ακριβώς κάτω από
σένα. Εγώ θα καλύπτω τα
νώτα σου. Οι υπόλοιποι θα κόβουν κύκλους γύρω μας. Δε θα χαλάσουμε
για κανένα λόγο το
σχηματισμό μας, κατάλαβες; Αν σκοτωθεί κάποιος
από μας...»
«Υπάρχει τέτοια περίπτωση;» ρώτησε φοβισμένος ο Χάρι, μα ο Μούντι
τον αγνόησε.
«...οι άλλοι θα συνεχίσουν την πτήση τους χωρίς να σταματήσουν,
χωρίς να χαλάσουν το
σχηματισμό. Αν σκοτωθούμε όλοι μας και μείνεις μόνος σου, Χάρι,
υπάρχει μια εφεδρική φρουρά
έτοιμη να πάρει τη θέση μας συνέχισε το ταξίδι σου και θα σε
προφτάσουν».
«Άσε τις υπερβολές, Τρελομάτη, θα νομίΖει ότι τον δουλεύουμε»,
είπε η Τονκς καθώς έδενε το
μπαούλο του Χάρι και το κλουβί της Χέντβιχ σε ιμάντες που
κρέμονταν από το σκουπόξυλό της.
«Απλώς εξηγώ στον μικρό το σχέδιο», γρύλισε ο Μούντι. «Καθήκον μας
είναι να τον
παραδώσουμε με ασφάλεια στο αρχηγείο κι αν πεθάνουμε πάνω στην
προσπάθεια...»
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«Κανένας δε θα πεθάνει», τον διέκοψε ο Κίνγκσλι Σάκλμπο? με τη
βαθιά, κατευναστική φωνή
του.
«Καβαλήστε τα σκουπόξυλά σας, να το πρώτο σήμα!» είπε κοφτά ο
Λούπιν δείχνοντας τον
ουρανό.
Πάνω ψηλά, ανάμεσα στα αστέρια, ξεπετάχτηκε μια βροχή από λαμπερές
κατακόκκινες σπίθες.
Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως πως ήταν σπίθες μαγικού ραβδιού. Πέρασε το
δεξί του πόδι πάνω από
την Αστραπή, έπιασε σφιχτά το σκουπόξυλό και το ένιωσε να δονείται
ανάλαφρα σαν να
ανυπομονούσε κι εκείνο να πετάξει.
«Να και το δεύτερο σήμα, φύγαμε!» φώναξε ο Λούπιν καθώς
ξεπετάγονταν κι άλλες σπίθες,
πράσινες αυτή τη φορά, ψηλά στον ουρανό.
Ο Χάρι κλότσησε δυνατά το έδαφος. Τα μαλλιά του ανέμισαν στο
δροσερό νυχτερινό αέρα καθώς
απογειωνόταν. Κάτω από τα πόδια του οι φροντισμένοι συμμετρικοί
κήποι της οδού Πριβέτ μίκραιναν ολοένα και περισσότερο και μεταμορφώνονταν σε ένα μοτίβο
από σκουροπράσινα και
μαύρα τετράγωνα. Κάθε δυσάρεστη σκέψη, όπως η παραπομπή του στο
πειθαρχικό συμβούλιο,
σβήστηκε μεμιάς απ' το μυαλό του σαν να την άρπαξε ο αγέρας. Η
καρδιά του φούσκωσε από
ευχαρίστηση που πετούσε πάλι, που έφευγε από την οδό Πριβέτ όπως
ονειρευόταν όλο το
καλοκαίρι, που γϋρίΖε στον κόσμο του... και για λίγες στιγμές όλα
του τα βάσανα φάντα-ζαν
αδιάφορα, ασήμαντα μες στην απεραντοσύνη του έναστρου ουρανού.
«Στροφή αριστερά, στροφή αριστερά, ένας Μαγκλ κοιτάΖει προς τα
δω», φώναξε από πίσω του ο
Μούντι. Η Τονκς πήρε απότομη στροφή κι ο Χάρι την ακολούθησε,
κοιτάΖοντας το μπαούλο του
που ταλαντευόταν σαν τρελό κάτω από το σκουπόξυλό της. «Πρέπει να
πάρουμε κι άλλο ύψος...
ανεβείτε πεντακόσια μέτρα!»
Καθώς ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά, τα μάτια του Χάρι δάκρυσαν από
την παγωνιά τώρα, το μόνο
που διέκρινε στη γη ήταν οι φωτεινές κουκκίδες από τους προβολείς
των αυτοκινήτων και από
τους φανοστάτες των δρόμων. Ίσως δύο από αυτά τα μικροσκοπικά
φωτάκια να ήταν από το
αυτοκίνητο του θείου Βέρνον... αυτή τη στιγμη, οι Ντάρσλι θα
επέστρεφαν στο έρημο σπίτι τους
εξοργισμένοι με τη φάρσα που τους σκάρωσαν... ο Χάρι γέλασε δυνατά
μ' αυτή τη σκέψη, μα το
γέλιο του σκεπάστηκε από το πλατάγισμα που έκαναν οι μανδύες των
άλλων, απ' το τρίξιμο των
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λουριών που συγκρατούσαν το μπαούλο και το κλουβί, όπως και απ'
τον άνεμο που σφύρι-Ζε στ
αφτιά του καθώς έσκίΖε τον αέρα. Είχε ένα μήνα να νιώσει τόσο
Ζωντανός, τόσο ευτυχισμένος.
«Πορεία βόρεια!» φώναξε ο Τρελομάτης. «Πόλη μπροστά!»
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Έστριψαν δεξιά για να μην περάσουν πάνω από το λαμπερό ιστό που
σχηματίΖαν τα φώτα της
πόλης.
«Πορεία νοτιοανατολική και πάρτε ύψος, χαμηλή νέφωση μπροστά, ας
κρυφτούμε μες στα
σύννεφα!» φώναξε ο Μούντι.
«Δεν έχουμε καμιά δουλειά στα σύννεφα!» είπε θυμωμένη η Τονκς. «θα
γίνουμε μουσκίδι,
Τρελομάτη!»
Ο Χάρι ανακουφίστηκε ακούγοντας τα λόγια της τα δάχτυλα του που
έσφιγγαν την Αστραπή είχαν
κοκαλώσει. Δυστυχώς δεν είχε σκεφτεί να πάρει το μπουφάν του και
τώρα τουρτούριζε από το
κρύο.
Κάθε τόσο άλλαΖαν πορεία σύμφωνα με τις εντολές του Τρελομάτη. Ο
Χάρι είχε μισόκλειστα τα
μάτια για να τα προφυλάξει από το παγερό αγιάζι που έκανε τα αφτιά
του να πονάνε μόνο άλλη
μια φορά είχε νιώσει τόσο κρύο πάνω στο σκουπόξυλό του: στον αγώνα
κουίντιτσ με το
Χάφλπαφλ στο τρίτο έτος, που έγινε με καταιγίδα. Οι σωματοφυλακές
του διέγραφαν κύκλους
γύρω του σαν γιγάντια αρπακτικά πουλιά. Ο Χάρι έχασε την αίσθηση
του χρόνου. Αναρωτήθηκε
πόση ώρα ταξίδευαν λογάριαΖε τουλάχιστον μία.
«Στριφτέ νοτιοδυτικά!» φώναξε ο Μούντι. «Να αποφύγουμε τον
αυτοκινητόδρομο!»
Ο Χάρι ήταν τόσο ξεπαγιασμένος που σκέφτηκε με νοσταλγία το Ζεστό
εσωτερικό των
αυτοκινήτων που περνούσαν κάτω από τα πόδια του, κι ύστερα, με
ακόμη μεγαλύτερη νοσταλγία,
τα ταξίδια στο Δίκτυο Μαγικής Ροής μπορεί να ήταν άδολο να περνάς
μέσα απ' τα τζάκια, αλλά
τουλάχιστον σε Ζέσταιναν οι φλόγες... από δίπλα του πέρασε ο
Κίνγκσλι Σάκλμπολτ, με τη
φαλάκρα και το σκουλαρίκι του να γυαλίσουν στο φεγγαρόφωτο... τώρα
Βρισκόταν κοντά του η
Έμελιν Βανς και κοιτούσε δεξιά κι αριστερά κρατώντας έτοιμο το
ραβδί της... και μετά
προσπέρασε κι εκείνη για να πάρει τη θέση της ο Στούρτζίς
Πόντμορ...
«Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, για να βεβαιωθούμε ότι δε μας
παρακολουθούν!» φώναξε ο Μούντι.
«ΤΡΕΛΑΘΗΚΕΣ, ΤΡΕΛΟΜΆΤΗ;» έμπηξε τις φωνές η Τονκς που
προπορευόταν. «Έχουμε
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ξεπαγιάσει. Αν συνεχίσουμε τις παρεκκλίσεις απ' την πορεία μας, δε
θα φτάσουμε ούτε την
ερχόμενη βδομάδα! Άλλωστε κοντεύουμε!»
«Αρχίστε να κατεβαίνετε!» ακούστηκε η φωνή του Λούπιν. «Χάρι,
ακολούθησε την Τονκς!»
Ο Χάρι ακολούθησε τη νεαρή μάγισσα που βουτούσε προς τα κάτω.
Κατευθύνονταν προς το
μεγαλύτερο σύμπλεγμα φώτων που είχε δει ποτέ ως τότε. Απλώνονταν
σε μια τεράστια έκταση,
σχηματίζοντας λαμπερές γραμμές και διάσπαρτα πλέγματα που
εναλλάσσονταν με σκοτεινές
νησίδες. Καθώς κατέβαιναν όλο και χαμηλότερα, ο Χάρι άρχισε να
διακρίνει μεμονωμένα φώτα
αυτοκινήτων και δρόμων, καμινάδες και κεραίες τηλεοράσεων.
Ανυπομονούσε να φτάσει στο
έδαφος αν και ήταν σίγουρος πως, κοκαλωμένος καθώς ήταν από το
κρύο, θα έπρεπε να τον
κατεβάσουν οι άλλοι από το σκουπόξυλό του.
«Φτάσαμε!» φώναξε η Τονκς και λίγες στιγμές αργότερα προσγειώθηκε.
Ο Χάρι σταμάτησε ακριβώς πίσω της και ξεκαβαλίκεψε σ' ένα μικρό
κηπάριο με απεριποίητο
χορτάρι, στο κέντρο μιας μικρής πλατείας. Η Τονκς είχε αρχίσει ήδη
να λύνει το μπαούλο του.
Εκείνος κοίταξε ολόγυρα τουρτουρίΖοντας. Οι αφρόντιστες προσόψεις
των γύρω σπιτιών
έδειχναν αφιλόξενες ορισμένα είχαν σπασμένα παράθυρα που
θαμπογυαλίΖαν στα φώτα του
δρόμου, άλλα είχαν πόρτες με ξεφλουδισμένη μπογιά κι άλλα σωρούς
σκουπιδιών στο κατώφλι
τους.
«Πού βρισκόμαστε;» ρώτησε ο Χάρι, μα ο Λούπιν του είπε σιγανά: «Σε
λίγο».
Ο Μούντι ψαχούλευε μες στο μανδύα του με τα ροΖίασμένα χέρια του
που είχαν ξυλιάσει απ' το
κρύο.
«Να το», ψιθύρισε βγάΖοντας κάτι που έμοιαΖε με ασημένιο αναπτήρα.
Τον σήκωσε ψηλά και
τον πάτησε.
Το πλησιέστερο φανάρι του δρόμου έσβησε με έναν ξερό κρότο. Πάτησε
ξανά τον αναπτήρα κι
έσβησε το διπλανό φανάρι συνέχισε μέχρι που έσβησαν όλες οι λάμπες
της πλατείας κι έμεινε
μόνο το φως από τα παράθυρα των σπιτιών και το μισοφέγγαρο.
«Το δανείστηκα από τον Ντάμπλντορ», γρύλισε ο Μούντι βάΖΟντας στην
τσέπη του το
σβηστήρα. «Μη μας δει κανένας Μαγκλ, αν τυχει και κοιτάΖει απ' το
παράθυρο του. Ελάτε
γρήγορα».
έπιασε τον Χάρι από το μπράτσο, διέσχισαν την πλατεία και πέρασαν
στο απέναντι πεΖοδρόμιο
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τους ακολούθησαν ο Λούπιν και
η τονκς, που κουβαλούσαν το μπαούλο του Χάρι πλαισιωμένοι
απο τους υπόλοιπους σωματοφύλακες, οι οποίοι κρατούσαν έτοιμα τα
ραβδιά τους.
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Από το επάνω παράθυρο του πλησιέστερου σπιτιού ακουγόταν ο πνιχτός
ρυθμικός ήχος ενός
στερεοφωνικού. Από μια στοίβα σα. κουλές απορριμμάτων που
κείτονταν μπροστά σε μια
σαραβαλιασμένη αυλόπορτα ερχόταν μια μπόχα σκουπιδιών σε
αποσύνθεση,
«Πάρε», είπε ο Μούντι. Έβαλε στο καμουφλαρισμένο χέρι του Χάρι μια
περγαμηνή και τη φώτισε
με το ραβδί του. «Διάβασε το γρήγορα κι απομνημόνευσε το».
Ο Χάρι κοίταξε το χαρτί. Ο κομψός γραφικός χαρακτήρας τού^ φάνηκε
αόριστα γνωστός.
Έγραφε:
Μπορείς να βρεις το αρχηγείο του Τάγματος του Φοίνικα οδό
Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12, στο
Λονδίνο.
Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12
Τι είναι το Τάγμα του...;» άρχισε ο Χάρι. «'Όχι εδώ, παιδί μου»,
τον διέκοψε ο Μούντι. «Περίμενε
Να μπούμε μέσα!»
Πήρε την περγαμηνή από το χέρι του αγοριού και της έβαλε φωτιά με
το ραβδί του. Καθώς το
μήνυμα τυλιγόταν στις φλόγες κι έπεφτε στο έδαφος, ο Χάρι κοίταξε
ξανά τα σπίτια. Στέκονταν
μπροστά στον αριθμό 11 κοίταξε αριστερά και είδε τον αριθμό 10 στα
δεξιά όμως βρισκόταν ο
αριθμός 13.
«Μα πού...;»
«Σκέψου αυτό που μόλις απομνημόνευσες», ψιθύρισε ο Λούπιν.
Ο Χάρι το σκέφτηκε και μόλις έφτασε στην Γκρίμολντ Πλέις 12,
εμφανίστηκε από το πουθενά μια
σαραβαλιασμένη πόρτα ανάμεσα στους αριθμούς 11 και 13, για να
ακολουθήσουν ευθύς
λερωμένοι τύχοι και βρόμικα παράθυρα. Ήταν θαρρείς και φύτρωσε ένα
καινούργιο σπίτι που
έσπρωχνε τα διπλανά του για να χωρέσει. Το αγόρι έμεινε με ανοιχτό
το στόμα. Το στερεοφωνικό
στον αριθμό 11 συνέχιΖε να παίζει. Προφανώς οι Μαγκλ στο εσωτερικό
του δεν
είχαν νιώσει τίποτα.
« Έλα, γρήγορα», γρύλισε ο Μούντι σκουντώντας τον Χάρι στην πλάτη.
Ο Χάρι ανέβηκε τα φθαρμένα πέτρινα σκαλοπάτια κοιτάΖοντας την
πόρτα που μόλις είχε
ξεφυτρώσει. Η μαύρη μπογιά ήταν σκασμενη και γδαρμένη. Το ασημένιο
ρόπτρο είχε το σχήμα
κουλου-ριασμένου φιδιού. Δεν υπήρχε πουθενά κλειδαριά ούτε
γραμματοκϋβώτιο.
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Ο Λούπιν έβγαλε το ραβδί του και χτύπησε μια φορά την πόρτα. Ο
Χάρι άκουσε ένα δυνατό
μεταλλικό θόρυβο σαν να τραβιέται αλυσίδα. Η πόρτα άνοιξε με ένα
τρίξιμο.
«Μπες γρήγορα, Χάρι», τον παρακίνησε σιγανά ο Λούπιν, «αλλά μην
προχωρήσεις μέσα και μην
αγγίξεις τίποτα».
Ο Χάρι διάβηκε το κατώφλι και βρέθηκε σε ένα χολ όπου επικρατούσε
βαθύ σκοτάδι. Στα
ρουθούνια του έφτασε η γλυκερή μυρουδιά της αποσύνθεσης, της
σκόνης και της υγρασίας- το
μέρος αυτό σου δημιουργούσε την αίσθηση του εγκαταλειμμένου
σπιτιού. Έριξε πίσω του μια
γρήγορη ματιά και είδε τους άλλους να μπαίνουν κι εκείνοι μέσα ο
Λούπιν και η Τονκς κρατούσαν
το μπαούλο του και το κλουβί της Χέντβιχ. Ο Μούντι στεκόταν στο
κατώφλι κι απελευθέρωνε τις
σφαίρες φωτός που είχε κλέψει ο σβηστηρας- πέταξαν πίσω στους
φανοστάτες τους κι η πλατεία
φωτίστηκε αμέσως από ένα πορτοκαλί φως, πριν μπει κουτσαίνοντας ο
Μούντι και κλείσει την
εξώπορτα. Το σκοτάδι στο χολ έγινε βαρύ κι αδιαπέραστο.
«Ορίστε...» είπε ο Μούντι και χτύπησε δυνατά με το ραβδί του , το
κεφάλι του Χάρι.
Αυτή τη φορά το αγόρι ένιωσε σαν να κυλάει κάτι καυτό στην| πλάτη
του και κατάλαβε ότι λυνόταν
το ξόρκι του καμουφλάζ.
«Μείνετε όλοι ακίνητοι μέχρι να ανάψω τα φώτα», ψιθύρισε ο Μούντι.
Οι πνιχτές φωνές των άλλων δημιουργούσαν στον Χάρι ενα άσχημο
προαίσθημα ήταν σαν να
μπήκε στο σπίτι ενός ετοιμοθάνατου. Άκουσε ένα σιγανό συριγμό και
ξαφνικά άναψαν μερικες
παμπάλαιες λάμπες πετρελαίου που κρέμονταν στους τοίχους,
σκορπι'Ζοντας το ωχρό φως τους
στις φθαρμένες ταπετσαρίες και στο 1 σκισμένο χαλί ενός μεγάλου
καταθλιπτικού χολ. Ένας
αραχνιασμένος πολυέλαιος θαμπογυαλίΖε πάνω από τα κεφάλια τους,
ενο στους τοίχους
κρέμονταν μαυρισμένα από το χρόνο πορτρέτα. τοσο ο πολυέλαιος όσο
και το κηροπήγιο που
βρισκόταν στο σαραβαλιασμένο τραπέΖΙ είχαν σχήμα φιδιού.
Ακούστηκαν βιαστικά βήματα κι από μια πόρτα στο βάθος του| χολ
εμφανίστηκε η μητέρα του
Ρον, η κυρία Ουέσλι. Τους χάρισε| ένα πλατύ χαμόγελο καθώς έτρεχε
προς το μέρος τους, αν και
ο\ Χάρι πρόσεξε πως ήταν πιο χλομή κι αδύνατη από την τελευταία |
φορά που την είδε. |
«Αχ, Χάρι, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω!» ψιθύρισε σφίγγοντας!
τον στην αγκαλιά της με τόση δύναμη, που του έκοψε την ανάσα μετά
οπισθοχώρησε ένα βήμα
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και τον κοίταξε εξεταστικά. «Χλομό σε Βρίσκω πρέπει να φας να
καρδαμώσεις αλλά, δυστυχώς,
θα αργήσει λίγο το δείπνο». Κατόπιν στράφηκε στους μάγους πίσω του
και ψιθύρισε επιτακτικά:
«Μόλις ήρθε, έχει αρχίσει η σύσκεψη».
Μια απότομη έξαψη που εκδηλώθηκε με λογής λογής επιφωνήματα
διέτρεξε τους μάγους πίσω
από τον Χάρι, οι οποίοι εξαφανίστηκαν από την πόρτα που μπήκε η
μητέρα του Ρον. Το αγόρι
έκανε να ακολουθήσει τον Λούπιν, μα η κυρία Ουέσλι τον σταμάτησε.
«Όχι, Χάρι, η σύσκεψη είναι μόνο για τα μέλη του Τάγματος. Ο Ρον
κι η Ερμιόνη είναι στο επάνω
πάτωμα, θα περιμένεις μαΖίτους μέχρι να τελειώσει η σύσκεψη κι
ύστερα θα καθίσουμε για
φαγητό. Και να μιλάς χαμηλόφωνα στο χολ», πρόσθεσε με βιάση.
«Γιατί;»
«Δε θέλω να ξυπνήσουν».
«Ποιοι;»
«θα σου εξηγήσω αργότερα... τώρα βιάΖομαι, πρέπει να επιστρέψω στη
σύσκεψη. Πρώτα όμως
θα σου δείξω το δωμάτιο σου».
Έφερε το δάχτυλο στα χείλη της και προπορεύτηκε ακροπατώ-ντας.
Πέρασαν μπροστά από δύο
μακριές σκοροφαγωμένες κουρτίνες, που ο Χάρι υπέθεσε ότι έκρυβαν
άλλη μια πόρτα, και μια
μεγάλη ομπρελοθήκη που ήταν φτιαγμένη θαρρείς από κομμένο πόδι
ορεινού καλικάντζαρου.
Έπειτα άρχισαν ν' ανεβοκατεβαίνουν σε μια σκοτεινή σκάλα περνώντας
δίπλα από κάμποσα
βαλσαμωμένα κεφάλια που στόλιΖαν τον τοίχο. Με μια προσεκτικότερη
ματιά ο Χάρι διαπίστωσε
πως ήταν κεφάλια σπιτικών ξωτικών. Όλα είχαν την ίδια γου-ρουνίσια
μύτη.
Η απορία του μεγάλωνε σε κάθε του βήμα. Τι στην ευχή γύρευαν σε
αυτό το σπίτι που έδειχνε να
ανήκει σ' έναν πολύ κακό μάγο;
«Γιατί, κυρία Ουέσλι...;»
«θα σ' τα εξηγήσουν όλα ο Ρον κι η Ερμιόνη, χρυσό μου, εγώ
βιαΖομαι», ψιθύρισε αφηρημένα η
κυρία Ουέσλι. «Ορίστε...» είχαν Φτασει στο δεύτερο κεφαλόσκαλο,
«...η πόρτα του δωματίου σου
ειναι στα δεξιά, θα σας φωνάξω όταν τελειώσουμε».
Έπειτα κατέβηκε βιαστικά στο ισόγειο.
ο Χάρι διέσχισε το μισοσκότεινο κεφαλόσκαλο, γύρισε το πόμολο που ειχε σχήμα κεφαλιού φιδιού κι άνοιξε την πόρτα. προλαβε
να δει ένα σκοτεινό
ψηλοτάβανο δωμάτιο με δυο κρε66
βάτια ϋστερα ακούστηκε μια δυνατή φωνή που την ακολούθησε μια
ακόμη πιο δυνατή στριγκλιά
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και το οπτικό του πεδίο καλύφθηκε από πυκνά φουντωτά μαλλιά. Ήταν
η Ερμιόνη, που όρμησε
με τόση φόρα να τον αγκαλιάσει ώστε παραλίγο να τον ρίξει κάτω ενώ
η λιλιπούτεια κουκουβάγια
του Ρον, ο Πιγκγουίντζεον, πετούσε χαρωπά πάνω από τα κεφάλια
τους.
«ΧΑΡΙ! Ήρθε, Ρον, ήρθε! Ήρθε ο Χάρι! Δε σ' ακούσαμε να μπαίνεις!
Τι κάνεις; Όλα καλά; Μας
έχεις μεγάλο άχτι; Τι ρωτάω τώρα, ε; Τα γράμματα μας ήταν άχρηστα,
μα δεν μπορούσαμε να
σου γράψουμε τίποτα, μας όρκισε ο Νταμπλντορ... αχ, έχουμε τόσα να
σου πούμε κι ασφαλώς θα
έχεις να μας πεις κι εσύ... για τους Παράφρονες! Όταν τ'
ακούσαμε... κι όταν μάθαμε και για το
πειθαρχικό συμβούλιο... είναι απαράδεκτο... Μελέτησα το θέμα, δεν
μπορούν να σε αποβάλουν,
ο Κανονισμός περί Προληπτικών Περιορισμών της Χρήσης Μαγείας από
Ανηλίκους προβλέπει τη
χρήση μαγείας σε περίπτωση που απειλείται η Ζωή σου...»
«Άσ' τον να πάρει ανάσα, Ερμιόνη», είπε ο Ρον μ' ένα πλατύ
χαμόγελο καθώς έκλεινε την πόρτα
πίσω από τον Χάρι. Στον ένα μήνα που είχαν να ιδωθούν πήρε
κάμποσους πόντους, που τον
έκαναν να δείχνει ακόμη πιο ψηλόλιγνος. Πάντως, η μακριά του μύτη,
τα κατακόκκινα μαλλιά κι οι
φακίδες του είχαν παραμείνει ολόιδια.
Η Ερμιόνη, με πρόσωπο που έλαμπε από χαρά, τράβηξε τα χέρια της
από τον Χάρι. Πριν καλά
καλά προλάβει όμως να πει κάτι, ακούστηκε ένα φτερούγισμα κι ένα
άσπρο πράγμα πέταξε από
την κορφή μιας σκοτεινής ντουλάπας και κάθισε στον ώμο του Χάρι.
«Χέντβιχ!»
Η χιονάτη κουκουβάγια κροτάλισε το ράμφος της και τσίμπησε τρυφερά
το αφτί του Χάρι, ενώ
εκείνος χάίδεβε τα πούπουλα της.
«Είναι μια χαρά», είπε ο Ρον. «Μας τάραξε στις τσιμπιές όταν μας
έφερε τα τελευταία γράμματα
σου, κοίταξε...»
Έδειξε στον Χάρι το δείκτη του δεξιού χεριού του, όπου ήταν
ευδιάκριτο ένα βαθύ τραύμα που
είχε αρχίσει να επουλώνεται.
«Α, ναι», έκανε ο Χάρι. «Συγγνώμη αλλά, καταλαβαίνεις, ήθελα
απαντήσεις οπωσδήποτε σ' όσα
με απασχολούσαν...»
«Κι εμείς θέλαμε να σου απαντήσουμε, φιλαράκι», είπε ο Ρον.| «Η
Ερμιόνη αγωνιούσε, έλεγε ότι
θα κάνεις καμιά βλακεία έτσι που ήσουν αποκλεισμένος χωρίς καμία
πληροφόρηση, ο
Ντάμπλντορ όμως μας...»
67
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« ..όρκισε να μη μου πείτε τίποτα», συμπλήρωσε ο Χάρι. «Μου το
είπε η Ερμιόνη».
Η Ζεστασιά που τον πλημμύρισε μόλις αντίκρισε τους δυο καλύτερους
του φίλους εξανεμίστηκε
απότομα. Ο Χάρι ένιωσε σαν να δέχτηκε ψυχρολουσία. Εντελώς
ξαφνικά, κι ενώ επί έναν ολόκληρο μήνα λαχταρούσε να τους δει, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον
αφήσουν μόνο του.
Στην ηλεκτρισμένη σιωπή που ακολούθησε, ο Χάρι χάίδεψε μηχανικά τη
Χέντβιχ χωρίς να ρίξει
ούτε μια ματιά στους άλλους.
«Πίστευε πως ήταν καλύτερα έτσι», είπε η Ερμιόνη μεσ' από τα
δόντια της. «Ο Ντάμπλντορ,
εννοώ».
«Μάλιστα», είπε ο Χάρι. Παρατήρησε ότι είχε κι αυτή στα χέρια της
σημάδια από το ράμφος της
Χέντβιχ, μα δεν τη λυπήθηκε καθόλου.
«θεωρούσε πως ήσουν ασφαλέστερος με τους Μαγκλ...» άρχισε ο Ρον.
«Σοβαρά;» έκανε ο Χάρι ανασηκώνοντας τα φρύδια. «Εσάς σας
επιτέθηκαν Παράφρονες φέτος
το καλοκαίρι;»
«Ε... όχι... μα γι' αυτό έβαλε ανθρώπους από το Τάγμα του Φοίνικα
να παρακολουθούν κάθε
βήμα σου...»
Ο Χάρι ένιωσε ένα κενό στο στομάχι, σαν να κατέβαινε απότομα μια
σκάλα απ' όπου έλειπε ένα
σκαλοπάτι. Ώστε όλοι ήξεραν ότι τον παρακολουθούσαν όλοι εκτός από
τον ίδιο.
«Άδικος κόπος όμως», σχολίασε προσπαθώντας να διατηρήσει
ανέκφραστη τη φωνή του.
«Τελικά, αναγκάστηκα να προστατεύσω μόνος μου τον εαυτό μου, έτσι
δεν είναι;»
«Έγινε θεριό ανήμερο», συνέχισε η Ερμιόνη με φωνή που πρόδιδε
φόβο. «Ο Ντάμπλντορ,
εννοώ. Τον είδαμε. Όταν έμαθε ότι έφυγε ο Μάντουνγκους προτού
τελειώσει η βάρδια του...
Πάγωσε το αίμα μας».
«Χαίρομαι που έφυγε», είπε ψυχρά ο Χάρι. «Αν δεν είχε φύγει, δε θα
χρειαΖόταν να κάνω μάγια
κι ο Ντάμπλντορ θα με άφηνε στην οδό Πριβέτ όλο το καλοκαίρι».
«Δε... δεν ανησυχείς για το πειθαρχικό;» ρώτησε σιγανά η Ερμιόνη.
«Όχι», αποκρίθηκε προκλητικά ο Χάρι, αλλά ήταν ψέματα. Έφυ-Υε από
κοντά τους κι έριξε μια
ματιά στο δωμάτιο, με τη Χέντβιχ κουρνιασμένη στον ώμο του. Δεν
υπήρχε τίποτα εκεί μέσα που
να του
68
φτιάχνει το κέφι. Ο χώρος ήταν υγρός και σκοτεινός. Το μόνο που
διασπούσε τη γύμνια των
ξεφλουδισμένων τοίχων ήταν ένας άδειος μουσαμάς πλαισιωμένος από
Βαριά κορνίζα. Καθώς
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περνούσε από μπροστά του, του φάνηκε πως άκουσε τον αθέατο ένοικο
του πίνακα να
κρυφογελάει. «Και γιατί φρόντισε ο Ντάμπλντορ να με κρατήσει στο
σκοτάδι;» ρώτησε
προσπαθώντας να διατηρήσει έναν ουδέτερο τόνο στη φωνή του.
«Σκεφτήκατε... ε... να τον
ρωτήσετε;» Σήκωσε απότομα το βλέμμα του και τους τσάκωσε να
κοιτάΖονται με ένα ύφος που
σήμαινε πως αντιδρούσε όπως φοβούνταν ότι θα αντιδράσει γεγονός
που τον νευρίασε ακόμη
περισσότερο.
«Είπαμε στον Ντάμπλντορ ότι θέλαμε να σε ενημερώσουμε για το τι
συμβαίνει», μίλησε ο Ρον.
«Του το είπαμε, φιλαράκι. Αλλά είναι πολύ απασχολημένος, τον
είδαμε μόνο δυο φορές από τότε
που ήρθαμε εδώ και δεν είχε χρόνο. Μας έβαλε μόνο να ορκιστούμε
ότι δε θα σου γράψουμε
τίποτα σημαντικό γιατί, λέει, μπορεί να υπο-κλέπτονται τα μηνύματα
που μεταφέρουν οι
κουκουβάγιες».
«Αν ήθελε, θα με είχε ενημερώσει», αντέτεινε κοφτά ο Χάρι. «Γιατί,
μη μου πείτε πως δεν ξέρει
τρόπους να στείλει μήνυμα χωρίς κουκουβάγιες».
Η Ερμιόνη λοξοκοίταξε τον Ρον. «Το σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά δεν ήθελε
να μάθεις τίποτα», είπε
τελικά.
«Ίσως να μη μου έχει εμπιστοσύνη», συνέχισε ο Χάρι παρατηρώντας
την έκφραση τους.
«Μη λες βλακείες», απάντησε ταραγμένος ο Ρον.
«Ή να πιστεύει ότι δεν μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου». |
«Ποτέ δε θα σκεφτόταν τέτοιο πράγμα!» διαμαρτυρήθηκε η Ερμιόνη.
«Και τότε, γιατί με παράτησε στους Ντάρσλι ενώ εσείς οι δυο ήσαστε
εδώ και τα μαθαίνατε όλα;»
βιάστηκε να πει ο Χάρι ενώ η φωνή του δυνάμωνε σε κάθε λέξη.
«Γιατί εσείς οι δυο ήσαστε στα
μέσα και στα έξω;»
«Κάνεις λάθος!» τον διέκοψε ο Ρον. «Η μαμά δε μας αφήνει να
παρακολουθήσουμε τις
συσκέψεις, λέει πως είμαστε πολύ μικροί..."
Ο Χάρι όμως δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο, άρχισε να ωρύεται.
«ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΜΑ!
ΒΡΙΣΚΌΣΑΣΤΑΝ ΕΔΩ,
ΗΣΑΣΤΕ ΜΑΖΙ! ΕΝΩ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΠΑΓΙΔΕΥΜΈΝΟΣ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΝΤΆΡΣΛΙ! ΚΙ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ
69
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑΣ ΚΙ Ο ΝΤΆΜΠΛΝΤΟΡ ΤΟ ΞΕΡΕΙ... ΠΟΙΟΣ ΒΡΗΚΕ
ΤΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟ; ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕ ΤΟN ANΤΟN ΜΟΡΒΟΛ ΧΕΡΤ; ΠΟΙΟΣ
ΕΣΩΣΕ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ;»
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Όλες οι πικρόχολες, μνησίκακες σκέψεις που είχε κάνει ο Χάρι τον
τελευταίο μήνα ξεχύθηκαν από
μέσα του σαν ποτάμι: η αγανάκτηση του που δεν του έστελναν νέα, η
Ζήλια του που οι άλλοι ήταν
μαζί κι εκείνος χώρια, η οργή του που τον παρακολουθούσαν εν
αγνοία του όλα αυτά τα
συναισθήματα, για τα οποία ντρεπόταν κατά Βάθος, ξέσπασαν
ανεξέλεγκτα. Η Χέντβιχ τρόμαξε
από τις αγριο-φωνάρες του και πέταξε πάνω στην ντουλάπα- ο
Πιγκγουίντζεον άρχισε να τιτιβίΖει
τρομαγμένος και να κόβει ακόμη πιο γρήγορα βόλτες πάνω απ' τα
κεφάλια τους.
«ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΠΕΡΣΙ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΤΕΡΑΤΑ;
ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΕ ΝΑ ΓΥΡΙΖΕΙ; ΠΟΙΟΣ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ; ΕΓΩ!»
Ο Ρον είχε μείνει άλαλος, χάσκοντας από την έκπληξη, ενώ η Ερμιόνη
ήταν έτοιμη να βάλει τα
κλάματα.
«ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; γιατί ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΚΟΠΟ ΝΑ ΜΟΥ
ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;»
«Εμείς, Χάρι, θέλαμε να σ' το πούμε, ειλικρινά...» άρχισε η
Ερμιόνη.
«AN ΤΟ ΘΕΛΑΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ, ΘΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΑΤΕ ΜΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ, ΑΛΛΑ,
ΒΛΕΠΕΙΣ,
ΣΑΣ ΟΡΚΙΣΕ Ο ΝΤΆΜΠΛΝΤΟΡ...» «Ναι, μας όρκισε...»
«ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΒΡΑΖΑ ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΠΡΙΒΕΤ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ...»
«Εμείς θέλαμε να...»
«ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ, ΕΤΣΙ ΚΑΘΩΣ ΗΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΕΜΈΝΟΙ...»
Όχι, Χάρι, ειλικρινά...»
«Συγγνώμη, Χάρι, συγγνώμη!» φώναξε απελπισμένη η Ερμιόνη, που στα
μάτια της γυάλιΖαν
δάκρυα. «'Έχεις απόλυτο δίκιο. Κι εγώ θα θύμωνα στη θέση σου!»
ο Χάρι την αγριοκοίταξε βαριανασαίνοντας, γύρισε την πλάτη , στους
φίλους του κι άρχισε να
βηματίζει πάνω-κάτω. Η Χέντβιχ εκροζε λυπητερά από την ντουλάπα.
Έπεσε βαριά σιωπή που
τη
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διασπούσε μόνον ο ήχος από τα σανίδια που έτρίΖαν κάτω από ΤΑ
πέλματα του Χάρι.
«Τελικά, τι είναι αυτό το σπίτι;» ρώτησε.
«Το αρχηγείο του Τάγματος του Φοίνικα», έσπευσε να εξηγήσει οΡον.
«θα φιλοτιμηθεί κανείς να μου εξηγήσει τι είναι αυτό το Τάγμα του
Φοίνικα;...»
«Μια μυστική αδελφότητα», αποκρίθηκε βιαστικά η Ερμιόνη. «Ιδρυτής
της και αρχηγός είναι ο
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Ντάμπλντορ. Αποτελείται από τα άτομα που πολέμησαν την προηγούμενη
φορά τον ΞέρειςΠοιον».
«Ποιοι συμμετέχουν;» ρώτησε ο Χάρι και κοντοστάθηκε με ΤΑ χέρια
στις τσέπες.
«Πολλοί...»
«Γνωρίσαμε καμιά εικοσαριά», είπε ο Ρον, «αλλά πιστεύουμε πως
είναι περισσότεροι».
Ο Χάρι τους αγριοκοίταξε.
«Λοιπόν;» απαίτησε να μάθει κοιτώντας μια τον έναν και μια την
άλλη.
«Ε...» έκανε ο Ρον. «Τι λοιπόν;»
«Τι τρέχει με τον Βόλντεμορτ!» νευρίασε ο Χάρι. «Τι έτοιμάζει, Πού
είναι; Πώς θα τον
σταματήσουμε;»
«Σου είπαμε, Χάρι, δε μας αφήνουν να παρευρεθούμε στις συσκέψεις»,
απάντησε νευρικά η
Ερμιόνη. «Έτσι δεν ξέρουμε λεπτομέρειες... αλλά έχουμε μια γενική
ιδέα», πρόσθεσε βιαστικά,
βλέποντας το ύφος που είχε πάρει ο φίλος της.
«Βλέπεις, ο Φρεντ και ο τζορτζ εφηβραν τα επιμηκυντικά αφτιά»,
είπε ο Ρον. «Είναι πολύ
χρήσιμα».
«Επιμηκυντικά...»
«...αφτιά. Μόνο που τώρα τελευταία αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε
να τα χρησιμοποιούμε,
γιατί ανακάλυψε την ύπαρξη τους η μαμά κι έγινε πυρ και μανία. Ο
Φρεντ κι ο Τζορτζ τα
έκρυψαν όλα, γιατί η μαμά τα πετούσε στα σκουπίδια χωρίς δεύτερη
κουβέντα. Πάντως,
προλάβαμε να μάθουμε ένα σωρό πράγματα. Ξέρουμε ότι κάποια μέλη
του Τάγματος έχουν
σταμπάρει γνωστούς θανατοφάγους και παρακολουθούν όλες τους τις
κινήσεις, κατά'
λαβαίνεις...»
«Κι άλλοι στρατολογούν καινούργια μέλη για το Τάγμα...» Προσθεσε η
Ερμιόνη.
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«Κι άλλοι φρουρούν κάτι», είπε ο Ρον. «Γιατί μιλάνε συνεχώς για
τις βάρδιες της φρουράς».
«Πάντως, όχι εμένα», σάρκασε ο Χάρι.
«Γιατί όχι;» αναρωτήθηκε σκεφτικά ο Ρον.
Ο Χάρι κάγχασε περιφρονητικά. Έκανε άλλη μια βόλτα στο δωμάτιο
αποφεύγοντας να κοιτάξει
τους φίλους του. «Και τι κάνατε εσείς οι δυο, αφού δε σας
επέτρεπαν να παρακολουθείτε τις
συσκέψεις;» ρώτησε στο τέλος. «Μου γράψατε ότι ήσαστε πολύ
απασχολημένοι».
«Είμαστε», απάντησε βιαστικά η Ερμιόνη. «Κάνουμε απολύμανση στο
σπίτι. Έχει μείνει χρόνια
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ακατοίκητο και δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει μαΖέψει. Μέχρι
στιγμής έχουμε καθαρίσει την
κουζινα και τις περισσότερες κρεβατοκάμαρες, και νομίΖω ότι αύριο
θα καταπιαστούμε με τα
σάλονια. ΜΑΜΑ!»
Ακούστηκαν δυο δυνατοί κρότοι και στο κέντρο της κάμαρας
εμφανίστηκαν απ' το πουθενά ο
Φρεντ κι ο Τζορτζ, οι δίδυμοι μεγαλύτεροι αδελφοί του Ρον. Ο
Πιγκγουίντζεον τιτίβισε αλαφιασμένος και πέταξε πάνω στην ντουλάπα, να κάνει παρέα στη Χέντβιχ.
«Πάψτε να το κάνετε αυτό!» είπε ξεψυχισμένα η Ερμιόνη στους
δίδυμους που είχαν κι αυτοί
καροτί μαλλιά σαν τον Ρον, αν και ήταν πιο κοντοί και γεροδεμένοι.
«Γεια σου, Χάρι», είπε ο Τζορτζ σκάΖοντάς του ένα πλατύ χαμόγελο.
«Μας φάνηκε πως
ακούσαμε τη γλυκιά φωνούλα σου».
«Δεν πρέπει να κρατάς μέσα σου τέτοιο θυμό, Χάρι, άφησε τον να
ξεσπάσει», συμπλήρωσε ο
Φρεντ χαμογελώντας κι αυτός. «Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι σε ακτίνα
εκατό χιλιομέτρων που
δε σε άκουσαν».
« Ώστε περάσατε τις εξετάσεις διακτινισμού», σχολίασε βλοσυρά ο
Χάρι.
«Μετ επαίνων», αποκρίθηκε ο Φρεντ που κρατούσε ένα μακρύ κορδόνι
στο χρώμα του δέρματος.
«Αν ερχόσαστε από τις σκάλες, θα σας έπαιρνε μόλις τριάντα
δευτερόλεπτα παραπάνω», είπε ο
Ρον.
ο χρονος ειναι Χρήμα, αδελφούλη», σχολίασε ο Φρεντ. «Άλλωστε ο
χαρι από δω προκαλουσε
παράσιτα στη λήψη των επιμηκυντικων αφτιων εξηγησε βλέποντας το
ερωτηματικό βλέμμα του
Χάρι και σύκωσε ψηλά το κορδόνι που, όπως διαπίστωσε το αγόρι,
χανόταν κάτω από τη
χαραμάδα της πόρτας. «Προσπαθούσαμε να ακούσουμε τι
κουβεντιάΖουνκάτω».
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«Πρέπει να προσέχετε», τους συμβούλεψε ο Ρον κοιτάζοντας το
επιμηκυντικό αφτί, «αν σας
πάρει μυρουδιά η μαμά...»
«Αξίζει το ρίσκο, πρόκειται για πολύ σημαντική σύσκεψη», είπε ο
Φρεντ.
Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα κι εμφανίστηκε μια μακριά και
πλούσια κατακόκκινη κόμη.
«Γεια σου, Χάρι», είπε κεφάτα η μικρότερη αδελφή του Ρον, η Τζίνι.
«Καλά μου φάνηκε πως
άκουσα τη φωνή σου». Έπειτα στράφηκε στον Φρεντ και τον Τζορτζ.
«Δε γίνεται τίποτα με τα
επιμηκι ντικά αφτιά, έχει κάνει στην πόρτα της κουΖίνας ένα ξόρκι
στεγανοποίησης».
«Πού το ξέρεις;» ρώτησε απογοητευμένος ο Τζορτζ.
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«Μου έδειξε η Τονκς πώς να το διαπιστώσω», είπε η Τζίνι.
σφενδονίΖεις κάτι στην πόρτα,
εντάξει; Αν δεν την ακουμπήσει, είναι στεγανοποιημένη. Πέταξα
Βόμβες κοπριάς από την κορφή
της σκάλας και μόλις Ζύγωσαν στην πόρτα άλλαξαν πορεία, οπότε δεν
υπάρχει περίπτωση να
περάσει το επιμηκυντικό αφτί κάτω από τη χαραμάδα».
Ο Φρεντ Βαριαναστέναξε. «Τι κρίμα! θα 'θελα πολύ να μάθω τι
σκαρώνει ο Σνέιπ», είπε.
«Ο Σνέιπ!» αναφώνησε ο Χάρι. «Είναι κι αυτός εδώ;»
«Ναι», απάντησε ο Τζορτζ που έκλεισε αθόρυβα την πόρτα και κάθισε
στο κρεβάτι ο Φρεντ κι η
Τζίνι τον μιμήθηκαν. «Δίνει αναφορά. Άκρως απόρρητη».
«Το βλήμα», σχολίασε αδιάφορα ο Φρεντ.
«Τώρα είναι με το μέρος μας», εξήγησε αποδοκιμαστικά η Ερμιόνη.
Ο Ρον κάγχασε. «Αυτό δε σημαίνει πως έπαψε να είναι βλήμα Να δεις
πώς ξινίσει τα μούτρα του
όταν μας Βλέπει...»
«Ούτε ο Μπιλ τον χωνεύει», πετάχτηκε η Τζίνι σαν να πρόβαλει το
πλέον αποστομωτικό
επιχείρημα.
Ο Χάρι δεν ήταν σίγουρος πως ξεθύμανε η οργή του ωστόσο, τι | δίψα
του για πληροφορίες
υπερνίκησε την ανάγκη να συνεχίσει να φωνάΖει. Κάθισε στο δεύτερο
κρεβάτι, αντίκρυ στους
άλλους.
«Είναι κι ο Μπιλ εδώ;» ρώτησε. «Δεν εργαΖόταν στην Αίγυπτο»
«Υπέβαλε αίτηση για μια θέση γραφείου, ώστε να γυρίσει εδώ να
δουλέψει για το Τάγμα», είπε ο
Φρεντ. «Λέει ότι νοσταλγεί τις πιραμίδες... αλλά», χαμογέλασε
πονηρά, «τον αποΖημιώνει κάτι
άλο
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«Τι εννοείς;»
«θυμάσαι τη Φλερ Ντελακούρ;» είπε ο Τζορτζ. «Έπιασε δουλειά στην
τράπεζα "Γκρίνγκοτς" για
να καλυτεγέψει τ' αγγλικάαα της*
«Κι ο Μπιλ της κάνει ιιδιαίτερα μαθήματα», χαχάνισε ο Φρεντ.
«Είναι κι ο Τσάρλι στο Τάγμα», συνέχισε ο Τζορτζ, «αλλά δε γύρισε
από τη Ρουμανία. Ο
Ντάμπλντορ θέλει να στρατολογήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
αλλοδαπούς μάγους, κι
έτσι ο Τσάρλι προσπαθεί να κάνει επαφές τις ημέρες που έχει ρεπό».
«Γιατί δεν το αναλαμβάνει αυτό ο Πέρσι;» ρώτησε ο Χάρι. Απ' ότι
ήξερε, ο τρίτος αδελφός Ουέσλι
εργαζόταν στο Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας του Υπουργείου
Μαγείας.
Μόλις ο Χάρι ξεστόμισε αυτές τις κουβέντες, οι Ουέσλι και η
Ερμιόνη σκυθρώπιασαν και
κοιτάχτηκαν με νόημα.
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«Να χαρείς, μην αναφέρεις τον Πέρσι μπροστά στη μαμά και στον
μπαμπά», είπε ανήσυχος ο
Ρον. «Γιατί;»
«Γιατί όταν αναφέρεται το όνομα του Πέρσι, ο μπαμπάς κάνει
θρύψαλα ότι βρίσκει μπροστά του κι η μαμά βάΖει τα κλάματα», είπε
ο Φρεντ.
«Ζούμε ένα δράμα», συμπλήρωσε η Τζίνι μελαγχολικά.
«Μου 'ρχεται να τον καρυδώσω», πρόσθεσε ο Τζορτζ με πρωτόγνωρη
οργή.
«Μα τι έγινε;» απόρησε ο Χάρι.
«Ο Πέρσι κι ο μπαμπάς τσακώθηκαν», εξήγησε ο Φρεντ. «Δεν
είχα ξαναδεί τον μπαμπά να τσακώνεται. Συνήθως είναι η μαμά που
βάζει τις φωνές».
« Ηταν την πρώτη εβδομάδα των σχολικών διακοπών», πήρε το λογο ο
Ρον. «ΕτοιμαΖόμαστε να
έρθουμε εδώ για να προσχωρήσουμε στο Τάγμα. Ο Πέρσι ήρθε σπίτι και
μας είπε ότι πήρε
προαγωγή». ^Πλάκα μου κάνεις;» έκανε ο Χάρι.
Αν και ήξερε καλά πόσο φιλόδοξος ήταν ο Πέρσι, ο Χάρι είχε
Την εντύπωση ότι δεν τα πήγε και τόσο καλά στην πρώτη του δουλια,
στο Υπουργείο Μαγείας. Ο
Πέρσι έκανε μια πολύ χοντρή γκάφα ο προηστάμενός του, ο κύριος
Κρουτς, βρισκόταν υπό τον
έλεγχο του βόλτεμορΤ ΚΑΙ αυτός δεν κατάλαβε τίποτα (όχι, βέβαια,
ότι ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΊΟ
πίστευαν τελικά πως έτσι είχαν τα πράγματα όλοι ΝΌΜΙΖαν ΠΟΣ ο
κύριος Κρουτς είχε τρελαθεί).
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«Κι εμείς πέσαμε απ' τα σύννεφα», συνέχισε ο Τζορτζ, «γιατί ο
Πέρσι Βρήκε τον μπελά του με το
θέμα του Κρουτς, διατάχτηκε διοικητική ανάκριση κι όλα τα σχετικά.
Είπαν ότι ο Πέρσι έπρεπε να
είχε καταλάβει ότι ο Κρουτς έχασε τα λογικά του και να ενημερώσει
τους ανωτέρους του. Αλλά τον
ξέρεις τον Πέρσι, άλλο που δεν ήθε λε όταν τον άφησε ο Κρουτς στο
πόδι του».
«Από πού κι ως πού, λοιπόν, του έδωσαν προαγωγή;»
«Γι' αυτό ακριβώς απορήσαμε κι εμείς», πετάχτηκε ο Ρον, που
προσπαθούσε να συντηρήσει τη
συΖήτηση τώρα που κάλμαρε ο Χάρι. «Ήρθε σπίτι πολύ ευχαριστημένος
με τον εαυτό του —πιο
ευχαριστημένος από συνήθως, αν μπορείς να φανταστείς τέτοιο
πράγμα— και ανακοίνωσε στον
μπαμπά ότι του πρόσφεραν θέση στο ιιδιαίτερο γραφείο του Φαντζ.
Μια πολύ καλή θέση για
κάποιον που αποφοίτησε μόλις πριν από ένα χρόνο από το
"Χόγκουαρτς":
βοηθός του υπουργού. Ο Πέρσι περίμενε ότι ο μπαμπάς θα εντυπωσιαΖόταν».
«Μόνο που ο μπαμπάς δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου», σχολίασε σκυθρωπά
ο Φρεντ.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Γιατί;» ρώτησε ο Χάρι.
«Επειδή ο Φαντζ έχει κάνει άνω-κάτω το υπουργείο, προσπαθώντας να
ανακαλύψει αν έχει
κανείς παρτίδες με τον Ντάμπλντορ», αποκρίθηκε ο Τζορτζ.
«Τώρα τελευταία, ο Ντάμπλντορ έχει πέσει στη δυσμένεια του
υπουργείου», εξήγησε ο Φρεντ.
«Τον κατηγορούν ότι ισχυρίΖεται πως γύρισε ο Ξέρεις-Ποιος απλώς
και μόνο για να προκαλέσει
αναστάτωση».
«Ο Φαντζ ξεκαθάρισε τη θέση του: όποιος είναι με το μέρος του
Νταμπλντορ να τα μαΖέψει και
να φύγει από το υπουργείο, είπε ο μπαμπάς», πήρε το λόγο ο Τζορτζ.
«Το κακό είναι ότι ο Φαντζ υποπτεύεται τον μπαμπά. Ξέρει τη φιλία
του με τον Ντάμπλντορ και
τον θεωρεί λίγο εκκεντρικό λόγο της ψύχωσης του με τους Μαγκλ».
«Και τι σχέση έχει αυτό με τον Πέρσι;»
«θα φτάσω και σ' αυτό. Ο μπαμπάς πιστεύει ότι ο μόνος λόγος που ο
Φαντζ πήρε στο γραφείο
του τον Πέρσι είναι για να κατασκοπεύει την οικογένεια μας και
κατ' επέκταση τον Ντάμπλντορ».
Ο Χάρι σφύριξε σιγανά.
«Ο Πέρσι, όμως, άλλο που δεν ήθελε».
Ο Ρον γέλασε υπόκωφα.
«Ξεπέρασε κάθε όριο. Είπε... είπε φοβερά πράγματα. 'Ότι τον
στηγματίΖει η κακή φήμη του
μπαμπά από τότε που έπιασε δουλειά στο υπουργείο κι ότι ο μπαμπάς
δεν έχει καμιά φιλοδοξία,
γι' αυτό είμαστε τόσο... γι' αυτό δεν έχουμε πολλά λεφτά».
«Τι;» έκανε δύσπιστα ο Χάρι ενώ η Τζίνι γουργουρίΖε σαν αγριεμένη
γάτα.
«Και να 'ταν μόνο αυτό», ψιθύρισε ο Ρον. «Είπε στον μπαμπά ότι
είναι ηλίθιος που πήγε με τον
Ντάμπλντορ, ότι ο Ντάμπλντορ είναι χαμένος από χέρι και θα τον
συμπαρασύρει στην πτώση
του. Κι ότι αυτός, ο Πέρσι, ξέρει πού βρίσκεται το συμφέρον του —
στο υπουργείο. Κι ότι αν η
μαμά κι ο μπαμπάς προδώσουν το υπουργείο, θα αποκηρύξει δημόσια
την οικογένεια μας. Το
ίδιο βράδυ, μάΖεψε τις βαλίτσες του κι έφυγε. Τώρα μένει στο
Λονδίνο».
Ο Χάρι βλαστήμησε σιγανά. Ποτέ του δε συμπάθησε τον Πέρσι, αλλά δε
φανταΖόταν ότι θα
μπορούσε να πει τέτοια λόγια στον κύριο Ουέσλι.
«Η μαμά έχει γίνει ράκος», συνέχισε ο Ρον. «Ξέρεις, όλη μέρα
κλαίει. Πήγε στο Λονδίνο για να
προσπαθήσει να λογικέψει τον Πέρσι, αυτός όμως της έκλεισε την
πόρτα κατάμουτρα. Δεν ξέρω
τη κάνει όταν συναντιέται με τον μπαμπά στο υπουργείο τον αγνοεί,
φαντάΖομαι».
«Μα ο Πέρσι πρέπει να ξέρει ότι γύρισε ο Βόλντεμορτ», παρατήρησε
αργόσυρτα ο Χάρι. «Δεν

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

είναι τόσο ηλίθιος. Σίγουρα καταλαβαίνει ότι οι γονείς του δε θα
ρίσκαραν τα πάντα χωρίς
απόδειξη».
«Ναι, αναφέρθηκε και τ' όνομα σου στον καβγά», είπε ο Ρον
κοιτάΖοντας νευρικά τον Χάρι. «Ο
Πέρσι υποστήριξε ότι η μόνη απόδειξη ήταν ο λόγος σου και... δεν
ξέρω... δεν τον θεωρεί
αρκετό».
«Ο Πέρσι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του όσα δημοσιεύονται στον
Ημερήσιο Προφήτη»,
σχολίασε δηκτικά η Ερμιόνη και όλοι οι υπόλοιποι συμφώνησαν.
«Τι σχέση έχει αυτό;» παρενέβη ο Χάρι. Κοίταξε τους άλλους γίρω
του και παρατήρησε πως τους
είχε κυριεύσει νευρικότητα.
δεν ΄έπερνεςτον Ημερήσιο Προφήτη;» ρώτησε νευρικά
η ερμιόνη
«Πώς δεν τον έπαιρνα!» ερμιόνη^ εε
ε δεν τον διάβαΖες;» ρώτησε ακόμη πιο νευρικά η Ερμιόνη.
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«Δε θα 'λεγα πως τον ξεκοκαλίΖα κιόλας», αποκρίθηκε αμυντικά ο
Χάρι. «Αν υπήρχε κάτι για τον
Βόλντεμορτ, σίγουρα θα το δημοσίευαν στην πρώτη σελίδα».
Οι άλλοι ταράχτηκαν ακούγοντας το όνομα. Η Ερμιόνη άρχισε να
εξηγεί Βιαστικά: «θα 'πρεπε να
τον ξεκοκαλίσεις για να το Βρεις γιατί... ε... σε αναφέρουν
τουλάχιστον δυο φορές την εΒδομάδα».
«Μα δεν είδα...»
«Ήταν φυσικό να μην το δεις αν διάΒαΖες μόνο την πρώτη σελίδα»,
συνέχισε η Ερμιόνη
κουνώντας το κεφάλι της. «Δε μιλάμε για ολόκληρα άρθρα. Απλώς
πετάνε το όνομα σου σε
άσχετα δημοσιεύματα σαν να είσαι κανένα ψώνιο».
«Τι... τι εννοείς;»
«Είναι αισχρό αυτό που κάνουν», είπε η Ερμιόνη διατηρώντας με κόπο
την ηρεμία της.
«Αναπαράγουν τις συκοφαντίες της Σκίτερ».
«Μα η Ρίτα Σκίτερ έχει πάψει να γράφει στον Ημερήσιο Προφήτη, έτσι
δεν είναι;»
«Ναι, κράτησε την υπόσχεση της, μια και δεν είχε άλλη επιλογή»,
παρατήρησε ειρωνικά η
κοπέλα. «Είχε θέσει όμως τα θεμέλια γι' αυτό που προσπαθούν να
κάνουν τώρα».
«Τι προσπαθούν να κάνουν τώρα;» ρώτησε ανυπόμονα ο Χάρι.
«θυμάσαι που έγραψε ότι είσαι διαταραγμένος ψυχολογικά και
παραπονιέσαι ότι σε πονάει το
σημάδι στο μέτωπο σου;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι, που δε θα ξεχνούσε εύκολα τέτοιες
κακοήθειες.
«Τώρα γράφουν για σένα σαν να είσαι ένα ψώνιο που θεωρεί τον εαυτό
του ήρωα αρχαίας
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τραγωδίας και προσπαθεί να τραΒήξει την προσοχή των άλλων»,
εξήγησε Βιαστικά η Ερμιόνη,
λες και θα ήταν λιγότερο οδυνηρά όλα αυτά για τον Χάρι αν τα
άκουγε στα γρήγορα. «Πετάνε
ειρωνικές σπόντες εναντίον σου. Αν εμφανιστεί κάποια απίθανη
ιστορία, λένε: Μια ιστορία
αντάξια του Χάρι Πότερ, κι αν πάθει κανείς κάποιο παράξενο
ατύχημα, γράφουν: Ας ευχηθούμε
να μην του μείνει κανένα σημάδι στο μέτωπο, γιατί θα έχει την
απαίτηση να τον λατρέψουμε...»
«Δε θέλω να με λατρεύουν...» αντέτεινε παθιασμένα ο Χάρι.
«Το ξέρω», τον διέκοψε ταραγμένη η Ερμιόνη. «Το ξέρω, Χάρι Δεν
καταλαΒαίνεις τι προσπαθούν
να κάνουν; θέλουν να μη σε παίρνει κανείς στα σοΒαρά. Βάζω»
στοίχημα ότι πίσω απ' όλα αυτά
βρίσκεται ο Φαντζ. Στόχος τους είναι οι απλοί μάγοι να πιστέψουν
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ότι είσαι ένας Βλάκας, ένα ψώνιο που εφευρίσκει φανταστικές
ιστορίες γιατί λατρεύει τη
δημοσιότητα και κάνει τα πάντα για να μείνουν στραμμένοι πάνω του
οι προβολείς της».
«Εγώ δε Ζήτησα από κανέναν... δεν ήθελα... ο Βόλντεμορτ σκότωσε
τους γονείς μου!» ξέσπασε ο
Χάρι έξαλλος από οργή. «Έγινα διάσημος γιατί δολοφόνησε τους
γονείς μου, αλλά δεν μπόρεσε
να δολοφονήσει κι εμένα! Ποιος θέλει τέτοια διασημότητα; Δεν
καταλαβαίνουν ότι θα προτιμούσα
χίλιες φορές να...»
«Το ξέρουμε, Χάρι», τον καθησύχασε η Τζίνι.
«Και φυσικά δεν έγραψαν λέξη για την επίθεση που δέχτηκες από τους
Παράφρονες»,
συμπλήρωσε η Ερμιόνη. «Κάποιος τους είπε να το "θάψουν". Αν το
έγραφαν —ότι κυκλοφορούν
ανεξέλεγκτοι οι Παράφρονες— θα ξεσπούσε σάλος. Δεν ανέφεραν καν
ότι παραβίασες το
θέσπισμα περί Μυστικότητας. Ήμαστε σίγουροι ότι θα το γράψουν
γιατί δένει με την εικόνα που
θέλουν να παρουσιάσουν για σένα, ότι δήθεν είσαι φιγουρατΖής.
Προφανώς, περιμένουν να
αποβληθείς και μετά να σε ξεσκίσουν αν αποβληθείς, εννοώ»,
πρόσθεσε βιαστικά. «Πράγμα που
αποκλείεται σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν υπάρχει το
παραμικρό στοιχείο εναντίον
σου».
Η συΖήτηση επανήλθε στο πειθαρχικό συμβούλιο, που ο Χάρι δεν ήθελε
ούτε να το θυμάται.
Προσπάθησε να σκεφτεί κάτι για να αλλάξει θέμα, αλλά δε χρειάστηκε
βήματα ακούστηκαν στη
σκάλα.
«Οχ!»
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Ο Φρεντ τράβηξε απότομα το επιμηκυντικό αφτί ένα δυνατό κρακ
ακούστηκε και οι δίδυμοι
εξαφανίστηκαν. Λίγες στιγμές αργότερα, στην πόρτα του δωματίου
στεκόταν η κυρία Ουέσλι.
«Η σύσκεψη τελείωσε, μπορείτε να κατεβείτε για φαγητό. Όλοι
ανυπομονούν να σε δουν, Χάρι.
Ποιος άφησε τις βόμβες κοπριάς έξω από την πόρτα της κουΖίνας;»
«Ο Στραβοπόδαρος». Η Τζίνι ξεφούρνισε το ψέμα χωρίς να
•κοκκινίσει. «ΠαίΖει μαΖίτους σαν να
είναι μπάλες».
«Α», είπε η κυρία Ουέσλι. «Γιατί υποψιάστηκα τον Κρίτσερ, τις
συνηθίζει κάτι τέτοιες χαΖομάρες.
Και μην ξεχάσετε ότι πρέπει να μιλάτε χαμηλόφωνα στο χολ. Τζίνι,
τα χέρια σου είναι μαύρα απ'
τη βρόμα, τι έκανες; Έλα, σε παρακαλώ, να τα πλύνεις πριν καθίσεις
στο τραπέΖΙ».
Η Τζίνι έκανε μια γκριμάτσα στους άλλους κι ακολούθησε τη
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μητέρα της, αφήνοντας τον Χάρι μόνο του με τον Ρον και την
Ερμιόνη. Τον κοίταζαν κι οι δυο
τους νευρικά σαν να φοβούνταν ότι θα μπήξει ξανά τις φωνές τώρα
που έφυγαν οι άλλοι. Ο Χάρι,
Βλέποντας τους τόσο ταραγμένους, ντράπηκε λιγάκι.
«Κοιτάξτε...» άρχισε να λέει, αλλά ο Ρον κούνησε το κεφάλι κι η
Ερμιόνη είπε σιγανά: «Ξέρουμε
πως είσαι θυμωμένος, Χάρι, και ειλικρινά δε σε αδικούμε. Μα πρέπει
να μας καταλάβεις κι εσύ,
προσπαθήσαμε να πείσουμε τον Ντάμπλντορ...»
«Ναι, ξέρω», είπε κοφτά ο Χάρι και προσπάθησε ν' αλλάξει θέμα
συΖήτησης. Η σκέψη και μόνο
του Ντάμπλντορ του ανέβαΖε το αίμα στο κεφάλι. «Ποιος είναι ο
Κρίτσερ;» ρώτησε. ».
«Το σπιτικό ξωτικό που Ζει εδώ», απάντησε ο Ρον. «θεοπάλαβο Πρώτη
φορά Βλέπω τέτοιο
πράγμα».
Η Ερμιόνη αμέσως τον αγριοκοίταξε.
«Δεν είναι θεοπάλαβο, Ρον».
«Το όνειρο της Ζωής του είναι να το αποκεφαλίσουν και να κρεμασούν
το κεφάλι του στον τοίχο,
σαν της μάνας του», συνέχισε νευ^ ριασμένος ο Ρον. «Το βρίσκεις
φυσιολογικό αυτό, Ερμιόνη;»
«Ε... αν είναι κάπως ιδιόρρυθμο, δε φταίει το ίδιο».
Ο Ρον κοίταξε απαυδισμένος τον Χάρι. «Η Ερμιόνη ασχολείται
ακόμη με τη μύξα».
«Δεν είναι η μύξα!» αγρίεψε η Ερμιόνη. «Είναι το ΜΥΞΑ, το Μέτωπο
Υπέρ Ξωτικών
Αναξιοπαθούντων. Και δεν είμαι μόνο εγώ που ενδιαφέρομαι κι ο
Ντάμπλντορ λέει ότι πρέπει να
φερόμαστε
καλύτερα στον Κρίτσερ».
«Καλά, καλά», έκανε ο Ρον. «Πάμε κάτω, πεινάω». Γύρισε την
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πλάτη του στους υπόλοιπους και βγήκε πρώτος στο κεφαλόσκαλο. Πριν
προλάβουν όμως να
κατέβουν τις σκάλες, άπλωσε το χέρι του κι εμπόδισε τον Χάρι και
την Ερμιόνη να προχωρήσουν.
«Σταματήστε!» κοντανάσανε. «Είναι ακόμη στο χολ, ίσως καταφέρουμε
να
ακούσουμε κάτι».
Τα τρία παιδιά κοίταξαν κλεφτά από την κουπαστή. Το μισοσκότεινο
χολ ήταν γεμάτο μάγους και
μάγισσες, μεταξύ των οποίων και όλοι οι σωματοφύλακες του Χάρι.
Ψιθύριζαν Ζωηρά μεταξύ
τους. Στο κέντρο της παρέας, ο Χάρι διέκρινε τα μαύρα λιγδωμένα
μαλιά και τη μακριά μύτη του
πιο αχώνευτου καθηγητή του, του Σνειπ-κι έσκυψε ακόμη πιο πολύ
στην κουπαστή. Ήταν πολύ
περίεργος να μάθει τι έκανε για το Τάγμα του Φοίνικα ο Σνέιπ...
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Ξαφνικά, κρεμάστηκε μπροστά του ένα κορδόνι στο χρώμα του
κτήματος. Σήκωσε τα μάτια του
και είδε τον Φρεντ και τον Τζορτζ στο επάνω κεφαλόσκαλο, που
κατέβαΖαν προσεκτικά το
επιμηκυ-ντικό αφτί προς τους ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο
χολ. Λίγο αργότερα
όμως, όλοι προχώρησαν προς την εξώπορτα και χάθηκαν από τα μάτια
τους.
«Να πάρει», ψιθύρισε ο Φρεντ καθώς μάΖευε το επιμηκυντικό
αφτί.
Άκουσαν την εξώπορτα να ανοίγει και να κλείνει.
«Ο Σνέιπ δεν κάθεται ποτέ για φαγητό», είπε σιγανά ο Ρον στον
Χάρι. «Ευτυχώς! Πάμε».
«Και μην ξεχάσεις να μιλάς χαμηλόφωνα στο χολ, Χάρι», ψιθύρισε η
Ερμιόνη.
Καθώς περνούσαν δίπλα από τα κεφάλια των σπιτικών ξωτικών που
στόλιΖαν τον τοίχο, είδαν
τον Λούπιν, την κυρία Ουέσλι και την Τονκς να κλειδώνουν τις
μαγικές κλειδαριές και τα λουκέτα
της εξώπορτας που μόλις είχε κλείσει.
«θα φάμε στην κουΖίνα», τους είπε ψιθυριστά η κυρία Ουέσλι που
τους συνάντησε στη βάση της
σκάλας. «Χάρι, χρυσό μου, θα τη Βρεις αν διασχίσεις ακροπατώντας
το χολ κι ανοίξεις εκείνη την
πόρτα...»
ΜΠΑΜ!
«Τονκς!» φώναξε αγανακτισμένη η κυρία Ουέσλι, γυρνώντας να
κοιτάξει πίσω της.
«Συγγνώμη», κλαψούρισε η νεαρή μάγισσα, που ήταν ξαπλωμένη φαρδιάπλατιά στο πάτωμα.
«Φταίει αυτή η ηλίθια ομπρελοθηκη, είναι η δεύτερη φορά που
σκοντάφτω πάνω της και...»
Μα τα υπόλοιπα λόγια της πνίγηκαν από μια φρικτή, ανατριχιαστηκή,
εκκωφαντική στριγκλιά.
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δυο σκοροφαγωμένες βελούδινες κουρτίνες, τις οποίες είχε προσέξει
νωρίτερα ο Χάρι, είχαν
ανοίξει, αλλά δε βρισκόταν πόρτα πίσω Τους^ Προς στιγμήν, ο Χάρι
νόμιΖε πως κοιτούσε από
ένα παράθυρο, πίσω από το οποίο στεκόταν μια γριά κυρία με μαύρο
ακούν,,-. -ου ""Ρ^ΟΖεούρλιαΖε σαν να της έκαναν τα χειρότερα βασανιστηρια "ϊστερα
συνειδητοποίησε πως δεν ήταν
τίποτε άλλο από πορτρετο σε φυσικό μέγεθος το πιο ρεαλιστικό,
όμως, το πιο ρέστο πορτρέτο
που αντίκρισε ποτέ του.
Η γρια γυναίκα έκλαιγε και οδυρόταν με μάτια γουρλωμένα, ενώ
το κιτρινωπό δέρμα της έδειχνε τελείως τσιτωμένο έτσι καθώς στρίγκλίΖε στο χολ, πίσω τους,
ξύπνησαν και τα υπόλοιπα πορτρέτα που άρχισαν να ουρλιάΖουν όλα
μαΖί", αναγκάΖοντας τον
Χάρι να κλείσει σφιχτά τα μάτια του και να Βουλώσει τα αφτιά του
για να προστατευτεί από το
πανδαιμόνιο.
Ο Λουπιν και η κυρία Ουέσλι έτρεξαν στην κουρτίνα της γριάς κυρίας
και προσπάθησαν να την
κλείσουν, ήταν όμως αδύνατον. Οι στριγκλιές της γυναίκας δυνάμωσαν
καθώς άπλωνε τα χέρια
της, προσπαθώντας να τους βγάλει τα μάτια.
«Ελεεινοί! Τρισάθλιοι! Αποδράσματα της κοινωνίας! Μιγάδες
μεταλλαγμένοι, τέρατα,
ξεκουμπιστείτε από δω μέσα! Πώς τολμάτε να μαγαρίΖετε το σπίτι των
προγόνων μου...»
Η Τονκς Ζητούσε ξανά και ξανά συγγνώμη καθώς σήκωνε τη μεγάλη
βαριά ομπρελοθήκη η κυρία
Ουέσλι εγκατέλειψε την προσπάθεια να κλείσει τις κουρτίνες κι
άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω στο
χολ, αδρανοποιώντας με το μαγικό ραβδί της τα υπόλοιπα πο(ρτρέτα.
Ξαφνικά, ένας άντρας με
μακριά μαύρα μαλλιά πεταχτήκε από μια πόρτα και στάθηκε απέναντι
στον Χάρι.
«Σκάσε, παλιόγρια, ΣΚΑΣΕ επιτέλους!» Βρυχήθηκε αρπάΖοντας| την
κουρτίνα που είχε αφήσει η
κυρία Ουέσλι.
Το πρόσωπο της γυναίκας μπλάβισε.
«Εσύυυυ!» ούρλιαξε γουρλώνοντας τα μάτια της στη θέα του νέο
φερμένου. «Άτιμε, προδότη,
βδέλυγμα, ντροπή της οικογένειας!» |
«Σκάσε ΕΙΠΑ!» βρυχήθηκε ο άντρας και με μια υπεράνθρωπι|
προσπάθεια κατάφερε με τη
βοήθεια του Λούπιν να κλείσει τις κουρτίνες, Οι στριγκλιές της
γυναίκας έσβησαν και μια
απόκοσμη σιωπι έπεσε στο χώρο.
Ο νονός του Χάρι έσπρωξε τα μακριά μαύρα μαλλιά του από τα μάτια
του και γύρισε
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λαχανιασμένος προς το βαφτισιμιό του. «Για σου, Χάρι», είπε
βλοσυρά, «βλέπω, γνώρισες τη
μητέρα μου».
Το Τάγμα του Φοίνικα
Τη μητέρα σου...;»
«Ναι, την καλή μου τη μανούλα», είπε ο Σείριος. «Προσπαθούμε ένα
μήνα να την ξεκρεμάσουμε,
αλλά μάλλον έχει κάνει το ξόρκι της μόνιμης επικόλλησης στο πίσω
μέρος του μουσαμά. Πάμε
κάτω γρήγορα, προτού ξυπνήσουν πάλι».
«Μα πώς βρέθηκε εδώ πέρα το πορτρέτο της μητέρας σου;» ρώτησε
σαστισμένος ο Χάρι, καθώς
περνούσαν από μια πόρτα του χολ που οδηγούσε σε μια στενή πέτρινη
σκάλα, με τους άλλους
στο κατόπι τους.
«Δε σ' το είπαν; Το σπίτι αυτό ήταν των γονιών μου», εξήγησε ο
Σείριος. «Αλλά καθώς είμαι ο
τελευταίος εν Ζωή Μπλακ, τώρα είναι δικό μου. Το πρόσφερα στον
Ντάμπλντορ για αρχηγείο το
μόνο χρήσιμο πράγμα που μπόρεσα να κάνω».
Ο Χάρι, που περίμενε πιο θερμό καλωσόρισμα, πρόσεξε πόσο πικρόχολη
ήταν η φωνή του
Σείριου. Ακολούθησε το νονό του στο
τέρμα της σκάλας κι από κει στην πόρτα της κουΖί'νας, που
βρισκόταν στο υπόγειο.
Ηταν ένας σπηλαιώδης χώρος με πέτρινους τοίχους, όχι τόσο
καταθλιπτικός όσο το χολ του
υσογείου. ΦωτιΖόταν από μια μεγάλη Φωτιά που έκαιγε σ' ένα
τζάκιστο βάθος. Ένα σύννεφο από
καπνό πίπας αιωρούνταν σαν κάπνα ύστερα από μάχη, και μέσα από κει
διακρίνονταν οι απειλητικές σιλουέτες των τεράστιων σιδερένιων
καζανιών και τηγανιών που κρέμονταν από το σκοτεινό ταβάνι. Γύρο
απο το ^^Ρ001^^ ξύλινο
τραπέΖΙ ήταν στριμωγμένες οι καρέκλες- απο τη σύσκεψη και πάνω του περγαμηνές σε ρολό, κούπες,
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αδεία μπουκάλια κρασί κι ένας σωρός κουρέλια. Ο κύριος Ουέσλι κι ο
μεγαλύτερος γιος του, ο
Μπιλ, κουβέντιαΖαν ήρεμα στην άλλη άκρη του τραπεζΙού.
Η κυρία Ουέσλι ξερόβηξε. Ο σύΖυγός της, ένας λεπτός κοκκινομάλλης
άντρας με μαλλιά που
είχαν αρχίσει να αραιώνουν και γυαλιά με κοκάλινο σκελετό, γύρισε
το Βλέμμα του προς το μέρος
τους και τινάχτηκε όρθιος.
«Χάρι!» αναφώνησε κι έτρεξε να τον χαιρετήσει σφίγγοντας του Ζωηρά
το χέρι. «Καλωσόρισες!»
Ο Χάρι είδε στα γρήγορα τον Μπιλ, που εξακολουθούσε να έχει μακριά
μαλλιά πιασμένα
αλογοουρά, να τυλίγει Βιαστικά τις περγαμηνές που είχαν απομείνει
ανοιχτές πάνω στο τραπέΖΙ.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Καλό το ταξίδι, Χάρι;» του φώναξε εκείνος, προσπαθώντας να
τυλίξει μεμιάς δώδεκα
ρολά.«Ελπίσω να μη σας έφερε μέσω Γροιλανδίας ο Τρελομάτης...»
«Προσπάθησε», απάντησε η Τονκς και πλησίασε να τον Βοηθήσει,
ρίχνοντας στο πέρασμα της
ένα κερί πάνω στην τελευταία περγαμηνή. «Αχ, όχι... συγγνώμη...»
«Δεν πειράζει, χρυσή μου», είπε απαυδισμένη η κυρία Ουέσλι και, με
μια κίνηση του ραΒδιού της,
επιδιόρθωσε την περγαμηνή. Στη λάμψη που προκάλεσε το ξόρκι της
κυρίας Ουέσλι, ο Χάρι
πρόλαΒε να διακρίνει κάτι που έμοιαΖε με σχέδιο κτιρίου.
Η κυρία Ουέσλι τον είδε που κοίταζε. Στη στιγμή, άρπαξε το σχέδιο
από το τραπέΖι και το έβαλε
στα ήδη γεμάτα χέρια του Μπιλ.
«Άλλη φορά, όταν τελειώνει η σύσκεψη να μαΖεύετε τα χαρτιά», είπε
αυστηρά πριν κατευθυνθεί
προς έναν μπουφέ αντίκα κι αρχίσει να ΒγάΖει πιάτα.
Ο Μπιλ έβγαλε το ραΒδί του, μουρμούρισε: «Εξαφανίσιους!» και τα
ρολά εξαφανίστηκαν.
«Κάθισε, Χάρι», είπε κατόπιν ο Σείριος. «Γνωρίστηκες με τον
Μάντουνγκους, έτσι δεν είναι;»
Ο σωρός που ο Χάρι είχε πάρει για κουρέλια ξύπνησε με ένα
μακρόσυρτο μουγκρητό.
«Με φώναξε κανείς;» μουρμούρισε τότε νυσταγμένα ο Μάντουνγκους.
«Συμφωνώ με τον
Σείριο...» συνέχισε και σήκωσε το Βρόμικο χέρι του σαν να ψήφιΖε,
κοιτάΖοντας το κενό με τα
γλαρά, κοκκινισμένα μάτια του.
Η Τζίνι χασκογέλασε.
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«Η σύσκεψη τελείωσε, ΣΒουνιά», είπε ο Σείριος καθώς κάθονταν όλοι
γύρω από το τραπεΖί.
«Ήρθε ο Χάρι».
«Ε» έκανε ο Μάντουνγκους Φλέτσερ κοιτάΖοντας Βλοσυρά τον Χάρι
ανάμεσα από τα
μπερδεμένα πυρρόξανθα μαλλιά του. «Ναι, μα την αλήθεια... Όλα
καλά, Χάρι;»
«Ναι», απάντησε εκείνος.
Ο Μάντουνγκους έψαξε νευρικά στις τσέπες του χωρίς να τραβήξει τα
μάτια του από τον Χάρι κι
έβγαλε μια λιγδιασμένη μαύρη πίπα. Την έβαλε στο στόμα του, την
άναψε με το ραΒδίτου και
τράβηξε μια Βαθιά ρουφηξιά. Πυκνές τολύπες πρασινωπού καπνού τον
έκρυψαν για μερικές
στιγμές.
«Σου χρωστάω μια συγγνώμη», ακούστηκε μια φωνή μέσα από το
ντουμάνι.
για τελευταία φορά, Μάντουνγκους», φώναξε η κυρία Ουέσλι, «κάνε
μου τη χάρη να μην
καπνίσεις στην κουΖίνα, ειδικά όταν πρόκειται να φάμε!»
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«Α, καλά», έκανε ο Μάντουνγκους. «Συγγνώμη, Μόλι». Το σύννεφο του
καπνού εξαφανίστηκε
καθώς έβαΖε την πίπα
του στην τσέπη, όχι όμως κι η αψιά μυρουδιά που θϋμίΖε καμένη
κάλτσα.
«Αν θέλετε να φάτε πριν από τα μεσάνυχτα, Βάλτε ένα χεράκι», είπε
η κυρία Ουέσλι
απευθυνόμενη σε όλους. «Όχι, όχι, Χάρι χρυσό μου, εσύ κάθισε,
είσαι κουρασμένος απ' το
ταξίδι».
«Τι μπορώ να κάνω, Μόλι;» προσφέρθηκε πρόθυμα η Τονκς, κάνοντας
ένα Βήμα μπροστά.
Η κυρία Ουέσλι την κοίταξε θορυΒημένη. «Ε... δε χρειάΖεται, Τονκς,
κάθισε κι εσύ, αρκετά έκανες
σήμερα».
«Όχι, όχι, θέλω να Βοηθήσω!» αντέτεινε Ζωηρά η Τονκς τουμπά-ροντας
μια καρέκλα καθώς
έτρεχε στον μπουφέ, από τον οποίο έβγαΖε μαχαιροπίρουνα η Τζίνι.
Σε λίγο, μια σειρά κουΖίνομάχαιρα έκοΒαν μόνα τους κρέας και
λαχανικά υπό την επίΒλεψη του
κυρίου Ουέσλι, ενώ η κυρία Ουέσληανακάτευε το Καζάνι στη φωτιά κι οι άλλοι έφερναν πιάτα, ποτήΡγια
και τρόφιμα από το κελάρι. Ο
Χάρι καθόταν στο τραπέΖΙ με τον σιριο και τον Μάντουνγκους, που
τον κοίταΖε λυπητερά. «ξαναείδες τη γρια-Φίγκι;» ρώτησε. «ΌΧΙ», είπε ο Χάρι. «Δεν την
ξαναείδα». Ο Μαντουνγκους
έσκυψε προς το μέρος του. «Δεν έπρεπε να
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φύγω, το ξέρω», είπε με παρακλητικό τόνο, «αλλά ήταν, βλέπεις
μεγάλη ευκαιρία αυτά τα
τσουκάλια...»
Ο Χάρι ένιωσε κάτι να τρίβεται στα γόνατα του και προς στιγμή'
ξαφνιάστηκε δεν ήταν παρά ο
Στραβοπόδαρος, ο κανελής γάτος της Ερμιόνης, που για λίγο
στριφογύρισε γουργουρίΖοντας
ανάμεςα στα πόδια του κι έπειτα βρέθηκε μ' ένα σάλτο στην αγκαλιά
του Σείριου, όπου
κουλουριάστηκε. Ο Σείριος βάλθηκε να τον χάίδεύει;
αφηρημένα πίσω από τα αφτιά καθώς στρεφόταν σκυθρωπός στο
βαφτισιμιό του.
«Πέρασες καλά το καλοκαίρι;»
«Χάλια», είπε ο Χάρι.
Στα χείλη του Σείριου φτερούγισε για πρώτη φορά κάτι σαν χαμόγελο.
«Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί παραπονιέσαι».
«Τι;» έκανε δύσπιστα το αγόρι.
«Μακάρι να δεχόμουν κι εγώ επίθεση από Παράφρονες. Μια θανάσιμη
πάλη για την ψυχή μου θα
έσπαγε τη μονοτονία. Νιώθεις αδικημένος, αλλά εσύ τουλάχιστον
είχες τη δυνατότητα να βγαίνεις
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έξω, να ξεμουδιάΖεις, να μπλέκεις σε καβγάδες... Εγώ είμαι
κλυσμένος εδώ μέσα ένα μήνα».
«Γιατί;» έσμιξε τα φρύδια του ο Χάρι.
«Γιατί με κυνηγάει το Υπουργείο Μαγείας, κι επιπλέον, ο Βόλντεμορτ τώρα γνωρίΖει ότι είμαι
Ζωομάγος, οπότε αχρηστεύτηκε η περίφημη μεταμφίεση μου. Δεν μπορώ
να προσφέρω τίποτα
στο Τάγμα του Φοίνικα... ή, τουλάχιστον, έτσι πιστεύει ο
Ντάμπλντορ».
Ο ανέκφραστος τόνος της φωνής του, όταν πρόφερε το όνομα του
Ντάμπλντορ, έδειξε στον Χάρι
ότι είχε κι ο Σείριος παράπονα από το διευθυντή του «Χόγκουαρτς».
Ξάφνου, το αγόρι ένιωσε ένα
κύμα τρυφερότητας για το νονό του.
«Εσύ τουλάχιστον ξέρεις τι συμβαίνει», είπε θαρρετά.
«Α, βέβαια», έκανε σαρκαστικά ο Σείριος. «Ακούω τις αναφορές του
Σνέιπ και τις σπόντες του
που στάΖουν φαρμάκι: ότι εκείνος παίζει τη Ζωή του κορόνα-γράμματα
ενώ εγώ είμαι αραχτός και
άνετος... και με ρωτάει πώς πάει η καθαριότητα...»
«Ποια καθαριότητα;» ρώτησε ο Χάρι.
«Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το σπίτι κατοικήσιμο», εξήγησε ο
Σείριος δείχνοντας με μια
πλατιά χειρονομία την καταθλιπτική κουΖίνα. «Δεν έχει μείνει
κανείς μέσα εδώ και δέκα χρόνια,
από τότε
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που πέθανε η καλή μου η μανούλα, εκτός από το γέρικο σπιτικό
ξωτικό που του έχει στρίψει...
έχει κάτι χρόνια να καθαρίσει...»
«Δε μου λες, Σείριε», είπε ο Μάντουνγκους, που δεν είχε
παρακολουθήσει τη συΖήτησή τους
αλλά περιεργαΖόταν σχολαστικά μιαν άδεια κούπα, «είναι από ασήμι
μασίφ;»
«Ναι», αποκρίθηκε ο Σείριος κοιτάΖοντας με απέχθεια την κούπα.
«Από αρίστης ποιότητας
ασήμι, σφυρηλατημένο από τους καλι-κάντζαρους το 15ο αιώνα, με
ανάγλυφο το οικόσημο των
Μπλακ».
«Ωραίο πράμα», μουρμούρισε ο Μάντουνγκους γυαλίζοντας την κούπα με
το μανίκι του.
«Φρεντ... Τζορτζ... ΟΧΙ ΕΤΣΙ, ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ!»
στρίγκλισε η κυρία Ουέσλι.
Ο Χάρι, ο Σείριος και ο Μάντουνγκους γύρισαν να δουν... και ευθύς
βούτηξαν όσο γινόταν πιο
μακριά από το τραπέΖι. Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν μαγέψει το
τεράστιο Καζάνι με το βραστό, μια
σιδερένια κανάτα με βουτυρομπίρα και μια βαριά ξύλινη σανίδα κοπής
ψωμιού, μαΖί με το
μαχαίρι, που πετούσαν προς το μέρος τους. Το Καζάνι τσούλησε πάνω
στο τραπέΖΙ και φρέναρε
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άκρη άκρη, αφήνοντας ένα μακρύ μαύρο κάψιμο στην ξύλινη επιφάνεια
η κανάτα με τη
βουτυρομπίρα έπεσε με πάταγο σκορπίζοντας το περιεχόμενο της ένα
γύρω το μαχαίρι του
ψωμιού έφυγε από τη σανίδα και καρφώθηκε εκεί που πριν από λίγες
στιγμές ήταν ακουμπισμένο
το χέρι του Σείριου, όπου και απόμεινε να ταλαντεύεται απειλητικά.
«ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΕΟ ΣΑΣ!» έμπηξε τις φωνές η κυρία Ουέσλι. «ΤΙ ΣΑΣ
ΗΡΘΕ;... ΔΕΝ
ΤΡΩΓΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ... ΤΟ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΓΙΑ
ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΡΑΒΔΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥ ΠΗΔΗΜΑ!»
«Προσπαθούσαμε απλώς να κερδίσουμε χρόνο!» εξήγησε ο Φρεντ
τρέχοντας να ξεκαρφώσει το
μαχαίρι από το τραπέΖΙ. «Συγ-ννώμη, Σείριε, δεν το θέλαμε...»
ο Χάρι κι ο Σείριος είχαν σκάσει στα γέλια ο Μάντουνγκους, που
είχε πέσει ανάσκελα μαΖί" με την
καρέκλα του, βλαστήμαγε καθοςσηκωνόταν ο Στραβοπόδαρος είχε τρυπώσει έντρομος κάτω από τον
μπουφέ, απ' όπου τα
μεγάλα κίτρινα μάτια του φαίνονταν να έρπουν αγριεμένα στο
σκοτάδι.
«Παιδιά», είπε ο κύριος Ουέσλι και τράβηξε το Καζάνι στη μέση που
τραπεΖιού, «η μητέρα σας
έχει δίκιο. Τώρα που ενηλικιωθήκατε πρέπει να φέρεστε με
υπευθυνότητα...»
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«Κανένα απ' τα αδέλφια σας δε δημιουργούσε τέτοια προβλήματα!»
κατσάδιασε τους δίδυμους η
κυρία Ουέσλι, καθώς ακουμπούσε νευριασμένη στο τραπέΖΙ μιαν άλλη
κανάτα, χύνοντας ένα
μεγάλο μέρος και του δικού της περιεχομένου. «Ο Μπιλ δεν ένιωθε
την ανάγκη να διακτινίΖεται
κάθε τρία Βήματα! Ο Τσάρλι δε μάγευε ότι έβρισκε μπροστά του! Ο
Πέρσι...» Σταμάτησε απότομα
κι έριξε ένα τρομαγμένο βλέμμα στον άντρα της, που το πρόσωπο του
πάνιασε ξαφνικά.
«Καθίστε να φάμε», είπε βιαστικά ο Μπιλ.
«Μοσχομυρίσει», σχολίασε ο Λούπιν γεμίζοντας ένα πιάτο και
προσφέροντας το στην κυρία
Ουέσλι.
Τίποτε άλλο δεν ακουγόταν για λίγα λεπτά παρά μόνο το κροτά-λισμα
από τα πιάτα και τα
μαχαιροπίρουνα και το σύρσιμο από τις καρέκλες, καθώς ένας ένας
έπαιρναν θέση στο τραπέΖΙ.
Κατόπιν η κυρία Ουέσλι στράφηκε στον Σείριο.
«Ήθελα να σ' το πω και συνεχώς το ξεχνούσα: κάτι είναι κλεισμένο
στο σεκρετέρ του σαλονιού
και κουνιέται και χοροπηδάει. Μάλλον θα είναι κανένα μπόγκαρτ,
αλλά καλύτερα να πούμε στον
Αλάστορα να ρίξει μια ματιά προτού ανοίξουμε».
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«Όπως νομίσεις», αποκρίθηκε αδιάφορα ο Σείριος.
«Και οι κουρτίνες είναι γεμάτες σουσουράδες», συνέχισε η κυρία
Ουέσλι. «Λέω να ασχοληθούμε
αύριο μαΖίτους».
«Δε βλέπω την ώρα», σχολίασε ο Σείριος. Ο Χάρι αντιλήφθηκε το
σαρκασμό στη φωνή του, δεν
ήταν όμως σίγουρος αν τον πρόσεξαν κι οι άλλοι.
Αντίκρυ στον Χάρι, η Τονκς διασκέδαΖε την Ερμιόνη και την Τζίνι
μεταμορφώνοντας τη μύτη της
ανάμεσα στις μπουκιές. Έκλεινε σφιχτά τα μάτια της, μ' εκείνη την
πονεμένη έκφραση που πήρε
στο δωμάτιο του Χάρι όταν άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της, οπότε η
μύτη της μεγάλωνε σαν
ράμφος, θυμίζοντας τη μύτη του Σνέιπ έπειτα, μίκραινε σαν
λιλιπούτειο μανιτάρι κι έπειτα μακριές
φουντωτές τρίχες ξεπετάγονταν από τα ρουθούνια της. Προφανώς ήταν
συνηθισμένη αυτή η
ψυχαγωγία στο τραπέΖΙ, γιατί σε λίγο η Ερμιόνη και η Τζίνι της
Ζήτησαν την αγαπημένη τους
μύτη.
«Κάνε μας το ρύγχος του γουρουνιού, Τονκς».
Η Τονκς ικανοποίησε το αίτημα τους. Μόλις ο Χάρι σήκωσε τα μάτια
του, νόμισε προς στιγμήν
πως είχε απέναντι του μια θηλυκή έκδοση του Ντάντλι.
Ο κύριος Ουέσλι, ο Μπιλ κι ο Λούπιν συΖητούσαν Ζωηρά για τους
καλικάντζαρους — τελώνια
τους έλεγαν άλλοι.
«Δεν έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής», ανέφερε ο Μπιλ. «Δεν μπορώ να
καταλάβω αν πείστηκαν
ότι γύρισε. Ίσως βέβαια να προτιμούν να μείνουν ουδέτεροι. Να μην
αναμειχθούν καθόλου».
«Είμαι Βέβαιος ότι ποτέ δε θα πήγαιναν με την πλευρά του Ξέ-ρετεΠοιου», σχολίασε ο κύριος
Ουέσλι κουνώντας το κεφάλι του. «Είχαν κι αυτοί απώλειες θυμάστε
εκείνη την οικογένεια
καλικάν-τζαρων που είχε δολοφονήσει κάπου κοντά στο Νότιγχαμ;»
«Εγώ νομίΖω ότι όλα θα εξαρτηθούν από τα ανταλλάγματα που θα τους
προσφέρει», είπε ο
Λούπιν. «Και δε μιλάω για χρυσό. Αν τους προσφέρει ελευθερίες που
τους αρνιόμαστε εδώ κι
αιώνες, θα είναι μεγάλος πειρασμός. Δεν έκανες τίποτα ακόμη με τον
Ρά-γκνοκ, Μπιλ;»
«Προς το παρόν διακατέχεται από έντονα αντιμαγικά αισθήματα»,
απάντησε ο Μπιλ. «Είναι πυρ
και μανία ακόμη με την υπόθεση Μπάγκμαν, θεωρεί ότι τα κουκούλωσε
το υπουργείο, ξέρετε...
ότι εκείνοι οι καλικάντζαροι δεν πήραν ποτέ το χρυσό τους από τον
Μπάγκ...»
Η υπόλοιπη φράση του έσβησε κάτω από ξεκαρδιστικά γέλια που
ακούστηκαν από το κέντρο του
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τραπεΖιού. Ο Φρεντ, ο Τζορτζ, ο Ρον και ο Μάντουνγκους χτυπιούνταν
στις καρέκλες τους.
«...και μετά», έκρωξε ο Μάντουνγκους, με δάκρυα να αυλακώνουν τα
μαγουλά του, «και μετά, δε
θα το πιστέψετε, μου λέει... μου λέει: "Βρε Σβουνιά, πού τα βρήκες
αυτά τα βατράχια; Γιατί ο γιος
του Μπλάντζερ σούφρωσε όλα τα δικά μου!" Κι εγώ του λέω: "Τι μου
λες, βρε Γουίλ — πάει,
χάλασε ο κόσμος. Και θέλεις ν' αγοράσεις άλλα, ε;" Και, ρε παιδιά,
δε θα το πιστέψετε,
ξαναγοράζει, το κωθώνι, όλα του τα Βατράχια από μένα και μάλιστα
πολύ πιο ακρίδα από το
κόστος τους».
«Αρκετά ακούσαμε για τις επαγγελματικές συναλλαγές σου,
ΜάντΟυνγκους. Ευχαριστούμε, δε
θέλουμε άλλο», ακούστηκε παγερή η φωνή της κυρίας Ουέσλι, ενώ ο
Ρον είχε πέσει πάνω στο
τραπέΖΙ και κρατούσε την κοιλιά του απ' τα γέλια.
«Με το συμπάθιο, Μόλι μου», είπε ευθύς ο Μάντουνγκους
σφουγκιζοντας τα δάκρυα του και
κλείνοντας το μάτι του στον Χάρι. «Αλα! ο Γουίλ τα είχε σουφρώσει από τον Χάρις τον Κρεατοελιά, οποτε
δεν έκανα τίποτα κακό».
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«Δεν ξέρω πού διδάχτηκες το καλό και το κακό, Μάντουνγκους αλλά
προφανώς έχασες τα
βασικότερα μαθήματα», είπε ψυχρά η κυρία Ουέσλι.
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ έσκυψαν το κεφάλι τους πάνω από τα ποτήρια
τους τον Τζορτζ τον είχε
πιάσει λόξιγκας. Για κάποιο λόγο η κυρία Ουέσλι αγριοκοίταξε τον
Σείριο πριν σηκωθεί από το
τραπέΖι να φέρει μια στραβοχυμένη πουτίγκα με ραβέντι. Ο Χάρι
κάρφωσε τα μάτια του στο νονό
του.
«Η Μόλι δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά του Μάντουνγκους», του
ψιθύρισε ο Σείριος.
«Πώς και τον πήρατε στο Τάγμα;» ρώτησε χαμηλόφωνα ο Χάρι.
«Είναι χρήσιμος», μουρμούρισε ο Σείριος. «Γνωρίσει όλο τον
υπόκοσμο — πράγμα φυσικό, αφού
είναι κι ο ίδιος μέλος του. Συνάμα όμως είναι τυφλά αφοσιωμένος
στον Ντάμπλντορ, ο οποίος
κάποτε τον ξελάσπωσε, όταν είχε άσχημα μπλεξίματα. Είναι ωφέλιμο
να έχεις κάποιον σαν τον
Σβουνιά, που ακούει πράγματα τα οποία δε φτάνουν στα δικά μας
αφτιά. Αλλά η Μόλι θεωρεί
πως πάει πολύ να τον προσκαλούμε και για φαγητό. Δεν τον συγχωρεί
που την κοπάνησε την
ώρα που έπρεπε να σε φυλάει».

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Λίγο αργότερα, ύστερα από τρία κομμάτια πουτίγκα, ο Χάρι ένιωθε να
τον πιέΖει ασφυκτικά η
Ζώνη του τζιν του (γεγονός που φανέρωνε πόσο είχε φουσκώσει,
δεδομένου ότι το τζιν ήταν
αποφόρι του Ντάντλι). Τη στιγμή που άφησε κάτω το κουτάλι του, οι
συΖητή-σεις γύρω του είχαν
κοπάσει: ο κύριος Ουέσλι είχε γείρει πίσω στην καρέκλα του,
χορτάτος και χαλαρωμένος η Τονκς
χασμουριόταν του καλού καιρού ενώ η μύτη της είχε επανέλθει στη
φυσιολογική της μορφή κι η
Τζίνι, που κατάφερε να ξετρυπώσει τον Στρα-βοπόδαρο κάτω από τον
μπουφέ, καθόταν
σταυροπόδι στο πάτωμα | και κυλούσε πώματα από μπουκάλια
βουτυρομπίρας για να τα κυνη^|
γάει ο γάτος.
«Ώρα για ύπνο», είπε με ένα χασμουρητό η κυρία Ουέσλι.
«Όχι ακόμη, Μόλι», έκανε ο Σείριος. Έσπρωξε από μπροστά του το
άδειο πιάτο και γύρισε προς
το μέρος του Χάρι. «Ξέρεις, απορώ μαΖίσου. Πίστευα ότι το πρώτο
πράγμα που θα έκανες μόλις
έφτανεςf εδώ θα ήταν να μας φλομώσεις στις ερωτήσεις για τον
Βόλντεμορτ». \
Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο άλλαξε άρδην και με μια ταχύτητα , που
στο μυαλό του Χάρι ήταν
συνδεδεμένη με την άφιξη των Πα-ραφρόνων. Πριν από λίγα
δευτερόλεπτα ήταν χαλαρή, σχεδόν
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χελική τώρα Ζωντάνεψε, φορτίστηκε. Ένα ρίγος διέτρεξε όλους όσοι
κάθονταν στο τραπέΖΙ στην
αναφορά του ονόματος του Βόλντεμορτ. Ο Λούπιν, που ετοιμαΖόταν να
πιει μια γουλιά κρασί, χαμήλωσε αργά το ποτήρι του με ύφος ταραγμένο.
«Ρώτησα!» απάντησε αγανακτισμένος ο Χάρι. «Ρώτησα τον Ρον και την
Ερμιόνη, μα είπαν ότι δε
συμμετέχουν στο Τάγμα, έτσι...»
«Ακριβώς!» επενέβη η κυρία Ουέσλι. «Είναι μικροί». Είχε ανακαθίσει με τις γροθιές σφιγμένες
στα μπράτσα της καρέκλας της, ξεχνώντας τελείως την προηγούμενη
νύστα της.
«Κι από πότε πρέπει να ανήκει κάποιος στο Τάγμα του Φοίνικα για να
του επιτραπεί να κάνει
ερωτήσεις;» ρώτησε ο Σείριος. «Ο Χάρι ήταν παγιδευμένος ένα μήνα
στο σπίτι των Μαγκλ. Έχει
κάθε δικαίωμα να μάθει τι συμβαίνει...»
«Για μισό λεπτό!» πετάχτηκε ο Τζορτζ.
«Και γιατί να απαντήσετε στις ερωτήσεις του Χάρι και όχι στις
δικές μας;» ρώτησε θυμωμένος ο
Φρεντ.
«Εμείς σας παρακαλάμε ένα μήνα και δε μας λέτε λέξη!» συνέχισε ο
Τζορτζ.
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«Είστε μικροί, δεν μπορείτε να μπείτε στο Τάγμα!» είπε ο Φρεντ
μιμούμενος την ψιλή φωνή της
μητέρας του. «Στο κάτω κάτω, ο Χάρι είναι ανήλικος!»
«Δε φταίω εγώ που δε σας ενημερώνουν για τη δράση του Τάγματος»,
αντέτεινε ήρεμα ο Σείριος.
«Ήταν απόφαση των γονιών σας. Ο Χάρι όμως...»
«Δε θ' αποφασίσεις εσύ τι είναι καλό για τον Χάρι!» δήλωσε κο-φτά
η κυρία Ουέσλι. Το συνήθως
καλοσυνάτο πρόσωπο της είχε πάρει μιαν απειλητική έκφραση. «Ελπίσω
να μην ξέχασες τι είπε
ο Ντάμπλντορ...»
«Ποιο απ' όλα;» ρώτησε ευγενικά ο Σείριος, αλλά με τον αέρα του
ανθρώπου που ετοιμάΖεται για
μάχη.
«Να μην πούμε στον Χάρι περισσότερα απ' όσα χρειάΖεται να ξέρει»,
απάντησε η κυρία Ουέσλι
τονίζοντας με στόμφο τις τρεις τελευταίες λέξεις.
ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ κι ο Τζορτζ κοίταΖαν μια τον Σείριο και
μια την κυρία Ουέσλι
γυρίζοντας την ίδια στιγμή τα κεφάλια σαν να παρακολουθούσαν αγώνα
τένις. Η Τζίνι,
γονατισμένη αναμεσα στα πώματα της, άκουγε τη συΖήτηση με στόμα
μισάνοιχτο Ο Λούπιν είχε
καρφώσει τα μάτια του στον Σείριο.
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«Δε σκοπεύω να του πω περισσότερα απ' όσα χρειάΖεται να ξέρει,
Μόλι», είπε ο Σείριος. «Αλλά
καθώς ήταν εκείνος που είδε την επιστροφή του Βόλντεμορτ», (και
πάλι, στο άκουσμα του
ονόματος, ένα ρίγος τους διέτρεξε όλους στο τραπέΖι), «δικαιούται
περισσότερο από κάθε άλλον
να...»
«Δεν είναι μέλος του Τάγματος του Φοίνικα!» τον διέκοψε η κι ρία
Ουέσλι. «Είναι μόλις δεκαπέντε
χρόνων και...»
«Και τα έβγαλε πέρα σε δύσκολες καταστάσεις», ολοκλήρωσε τη φράση
της ο Σείριος. «Σε
καταστάσεις που ίσως δε θα τα βνάΖαμε πέρα ούτε εμείς οι μεγάλοι».
«Κανένας δεν αμφισβήτησε τα κατορθώματα του Χάρι!» ύψωσε τη φωνή
της η κυρία Ουέσλι, ενώ
οι γροθιές της έτρεμαν σφιγμένες ακόμη στα μπράτσα της καρέκλας.
«Αλλά είναι μόλις...»
«Δεν είναι πια παιδί», είπε εκνευρισμένος ο Σείριος.
«Μα ούτε κι ενήλικος!» αντέτεινε αναψοκοκκινισμένη η κυρία Ουέσλι.
«Δεν είναι ο Τζέιμς, Σείριε!»
«Ευχαριστώ για την πληροφορία, Μόλι, αλλά ξέρω πολύ καλά ποιος
είναι», αποκρίθηκε παγερά ο
Σείριος.
«θα μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω!» του είπε η κυρία Ουέσλι. «Ώρες
ώρες του μιλάς σαν να
πιστεύεις πως ξαναγύρισε ο καλύτερος σου φίλος!»
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«Και τι πειράζει;» πετάχτηκε ο Χάρι.
«Πειράζει, Χάρι, γιατί δεν είσαι ο πατέρας σου, όσο κι αν του
μοιάΖεις!» αποκρίθηκε η κυρία
Ουέσλι αγριοκοιτάΖοντας τον Σείριο. «Είσαι ακόμη σχολιαρόπαιδο κι
οι ενήλικοι που έχουν την
ευθύνη σου δεν πρέπει να το ξεχνάνε!»
«Υπαινίσσεσαι πως είμαι ανεύθυνος νονός;» ύψωσε τη φωνή του ο
Σείριος.
«Εννοώ ότι ορισμένες φορές αντιδράς εντελώς παρορμητικά, όπως
γνωρίΖουν όλοι, Σείριε. Γι'
αυτόν ακριβώς το λόγο ο Ντάμπλντορ σου υπενθυμίΖει συνεχώς ότι δεν
πρέπει να βγαίνεις από
το σπίτι και...»
«Ας κρατήσουμε τον Ντάμπλντορ έξω απ' αυτή τη συΖήτηση, έχεις την
καλοσύνη!» είπε δυνατά ο
Σείριος.
«Άρθουρ!» Η κυρία Ουέσλι στράφηκε στον άντρα της. «Μίλα εσύ, πες
κάτι!»
Ο κύριος Ουέσλι, ωστόσο, δεν απάντησε αμέσως. Έβγαλε τα γυαλιά του
και τα σκούπισε με
αργές κινήσεις στο μανδύα του χωρίς
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να κοιτάξει τη γυναίκα του. Μόνον όταν τα ξαναφόρεσε, τοποθετώντας
τα προσεκτικά στη μύτη
του, πήρε το λόγο: «Ο Ντάμπλντορ γνωρίΖει ότι έχουν αλλάξει οι
συνθήκες, Μόλι. Συμφώνησε να
ενημερωθεί ο Χάρι, ως ένα βαθμό, τώρα που θα μείνει στο αρχηγείο».
«Άλλο αυτό κι άλλο να του
δίνεις το ελεύθερο να ρωτήσει ότι
θέλει!»
«Αν θέλετε τη γνώμη μου», ξεκίνησε ήρεμα ο Λούπιν και ξεκόλλησε
επιτέλους τα μάτια του από
τον Σείριο, καθώς η κυρία Ουέσλι γυρνούσε προς το μέρος του
ελπίζοντας ότι βρήκε επιτέλους
ένα σύμμαχο, «νομίσω πως είναι καλύτερα να τα μάθει από μας ο Χάρι
-όχι όλα, Μόλι, αλλά τη
γενική εικόνα— παρά να πάρει μια στρεβλή εκδοχή από... άλλους».
Παρά την καλοσυνάτη έκφραση του, ο Χάρι ήταν βέβαιος ότι ο Λούπιν
ήξερε πως είχαν γλιτώσει
κάποια επιμηκυντικά αφτιά από το κυνήγι της κυρίας Ουέσλι.
Η κυρία Ουέσλι πήρε βαθιά ανάσα και κοίταξε ολόγυρα στο τρα-πέΖι
Ζητώντας υποστήριξη, που
όμως δεν της δόθηκε. «Βλέπω ότι μειοψηφώ», είπε. «Ωστόσο, θα σας
πω ένα πράγμα: ο
Ντάμπλντορ πρέπει να είχε τους λόγους του που δεν ήθελε να μάθει
πολλά ο Χάρι, και πιστεύω
ότι, για το συμφέρον του ίδιου του Χάρι...»
«Δεν είναι γιος σου», είπε ανέκφραστα ο Σείριος.
«Εγώ τον έχω σαν γιο μου», δήλωσε με πάθος η κυρία Ουέσλι.
«Άλλωστε, δεν έχει κανέναν άλλο
στον κόσμο».
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«Έχει εμένα!»
«Ναι», σχολίασε η κυρία Ουέσλι σουφρώνοντας τα χείλη της, «με τη
διαφορά πως ήταν κάπως
δύσκολο να τον φροντίσεις από τη φυλακή του ΑΖκαμπάν, σωστά;»
Ο Σείριος έκανε να σηκωθεί από την καρέκλα του.
«Μόλι, δεν είσαι το μόνο πρόσωπο σε αυτό το τραπέΖι που νοιά-Ζεται
για τον Χάρι», είπε
αυστηρά ο Λούπιν. «Σείριε, κάτσε κάτω».
Το κάτω χείλος της κυρίας Ουέσλι έτρεμε. Ο Σείριος κάθισε βαριά
στην καρέκλα του, με
πρόσωπο άσπρο σαν το χαρτί.
«Νομίσω ότι πρέπει να πει τη γνώμη του κι ο Χάρι», συνέχισε ο
λουπιν. «Είναι αρκετά μεγάλος
για να αποφασίσει ο ίδιος».
«θέλω να μάθω τι συμβαίνει», είπε αμέσως ο Χάρι χωρίς να κυτάξει
την κυρία Ουέσλι.
Τον είχε συγκινήσει αυτό που είπε, ότι τον ειχε σαν παιδί της, μα
συνάμα τον είχε
εκνευρίσει η υπερπροστατευτικότητά της. Ο Σείριος είχε δίκιο, δεν
ήταν πια παιδί.
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«Πολύ καλά», υποχώρησε με ραγισμένη φωνή η κυρία Ουέσλι. «Τζινι,
Ρον, Ερμιόνη, Φρεντ,
Τζορτζ, πηγαίνετε αμέσως επάνω, στα δωμάτια σας».
Τα λόγια της ξεσήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών.
«Είμαστε ενήλικοι!» φώναξαν με μια φωνή ο Φρεντ κι ο Τζορτζ.
«Αφού θα παραμείνει ο Χάρι, γιατί όχι κι εγώ;» διαμαρτυρήθηκε ο
Ρον.
«θέλω να ακούσω, μαμά!» άρχισε να τσιρίΖει η Τζίνι.
«ΟΧΙ!» φώναξε η κυρία Ουέσλι και πετάχτηκε όρθια με μάτια που
πετούσαν σπίθες. «Δε σηκώνω
κουβέντα, θα...»
«Μόλι, δεν μπορείς να εμποδίσεις τον Φρεντ και τον Τζορτζ», είπε
Βαριεστημένα ο κύριος
Ουέσλι. «Είναι ενήλικοι».
«Είναι σχολιαρόπαιδα».
«Αλλά ενηλικιώθηκαν», της θύμισε ο κύριος Ουέσλι με το ίδιο
βαριεστημένο ύφος.
Η κυρία Ουέσλι είχε κοκκινίσει σαν παντζάρι.
«Καλά λοιπόν, ας μείνουν ο Φρεντ κι ο Τζορτζ, αλλά ο Ρον...»
«Έτσι κι αλλιώς, ο Χάρι θα τα πει όλα σ' εμένα και στην Ερμιόνη!»
είπε παθιασμένα ο Ρον. «Έτσι
δεν είναι;» πρόσθεσε αβέβαια, κοιτάΖοντας τον Χάρι στα μάτια.
Προς στιγμήν ο Χάρι σκέφτηκε να απαντήσει στον Ρον ότι δε θα του
έλεγε λέξη, για να καταλάβει
τι ωραία είναι να σε αφήνουν στο σκοτάδι. Μα μόλις κοιτάχτηκαν στα
μάτια, αυτή η εκδικητική παρόρμηση εξανεμίστηκε μεμιάς.
«Φυσικά», αποκρίθηκε ο Χάρι.
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Ο Ρον κι η Ερμιόνη χαμογέλασαν μέχρι τ' αφτιά.
«Καλά λοιπόν!» φώναξε η κυρία Ουέσλι. «Καλά! Τζίνι, στο ΚΡΕΒΑΤΙ
ΑΜΕΣΩΣ!»
Η Τζίνι όμως δεν έφυγε αδιαμαρτύρητα. Άκουγαν τις στριγκλιές και
τα ξεφωνητά της καθώς
ανέβαινε με τη μητέρα της στο ισόγειο και, μόλις έφτασαν στο χολ,
στα σκουξίματά προστέθηκαν
και τα εκκωφαντικά ουρλιαχτά της κυρίας Μπλοκ. Ο Λούπιν έτρεξε
επάνω, στο πορτρέτο, για να
επαναφέρει την τάξη. Μόλις γύρισε, έκλεισε πίσω του την πόρτα της
κουΖίνας και πήρε πάλι θέση
στο τραπέΖι. Τότε, μίλησε πρώτος ο Σείριος.
«Εντάξει, Χάρι... τι θες να μάθεις;»
Ο Χάρι πήρε μια βαθιά ανάσα κι έκανε την ερώτηση που τον έκαιγε
έναν ολόκληρο μήνα.
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«Πού είναι ο Βόλντεμορτ;» είπε αγνοώντας το ρίγος και τους
μορφασμούς που προκάλεσε η
αναφορά του ονόματος. «Τι κάνει;
Προσπαθούσα να παρακολουθήσω τις ειδήσεις των Μαγκλ, αλλά δεν
αναφέρθηκε τίποτα που να
συνδέεται μ' αυτόν ούτε παράξενοι θάνατοι ούτε τίποτα».
«Επειδή δεν έχουν συμβεί ακόμη παράξενοι θάνατοι», απάντησε ο
Σείριος, «τουλάχιστον απ' ότι
ξέρουμε... και ξέρουμε πολλά».
«Πώς και δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο φόνο;» ρώτησε ο Χάρι. Ήξερε
ότι ο Βόλντεμορτ, τον
τελευταίο χρόνο μόνο, είχε κάνει παραπάνω από ένα φόνο.
«Γιατί δε θέλει να τραβήξει την προσοχή», αποκρίθηκε ο Σείριος.
«θα ήταν επικίνδυνο για κείνον.
Βλέπεις, η επιστροφή του δεν έγινε όπως τη σχεδίαΖε. Κάπου χάλασε
η δουλειά».
«Ή μάλλον του τη χάλασες εσύ», σχολίασε ο Λούπιν με ένα χαμόγελο
ικανοποίησης.
«Πώς;» ρώτησε σαστισμένος ο Χάρι.
«Υποτίθεται ότι δε θα Ζούσες!» είπε ο Σείριος. «Υποτίθεται ότι θα
γνώριΖαν την επιστροφή του
μονάχα οι θανατοφάγοι. Εσύ όμως επέΖησες και τα είπες όλα».
«Και το τελευταίο πρόσωπο που ήθελε ο Ξέρεις-Ποιος να πληροφορηθεί
την επιστροφή του ήταν
ο Ντάμπλντορ», πρόσθεσε ο Λούπιν. «Αλλά εσύ του τα είπες όλα χαρτί
και καλαμάρι». «Σε τι
βοήθησε αυτό;» απόρησε ο Χάρι.
«Πλάκα μας κάνεις;» ρώτησε δύσπιστα ο Μπιλ. «Ο Ντάμπλντορ είναι ο
μόνος μάγος που
φοβάται ο Ξέρεις-Ποιος!»
«Χάρη σ' εσένα, ο Ντάμπλντορ ανασυγκρότησε το Τάγμα του Φοίνικα
μέσα σε μια ώρα από την
επιστροφή του Βόλντεμορτ», εξήγΥσε ο Σείριος.
«Και τι ακριβώς κάνει αυτό το Τάγμα;» Ζήτησε να μάθει ο Χάρι
κοιτώντας τους έναν έναν.
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«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υλοποιή-ει τα
σχέδια του ο Βόλντεμορτ»,
απάντησε ο Σείριος. Και ξέρετε ποια είναι τα σχέδια του;» ρώτησε
βιαστικά ο Χάρι. «ο
Ντάμπλντορ έχει μια υπόνοια», είπε ο Λούπιν, «και οι υπόνιες του
Ντάμπλντορ αποδεικνύονται
συνήθως ακριβείς». Τη σχεδιάζει λοιπόν;»
πρώτ απ' όλα, θέλει να ανασυγκροτήσει το στρατό του», είπε ο
σηριος. «Παλιά είχε έναν
τεράστιο αριθμό ατόμων υπό τις διατα94
γές του: μάγισσες και μάγους που είχε αναγκάσει να τον
ακολουθήσουν είτε με τον εκφοβισμό είτε
με την πειθώ, τους πιστούς του θανατοφάγους και κάποια σκοτεινά
πλάσματα. Τον άκουσες που
σχεδίαΖε να στρατολογήσει τους γίγαντες δεν είναι το μόνο είδος
που έχει Βάλει στο μάτι.
Σίγουρα δε θα προσπαθήσει να καταλάβει το Υπουργείο Μαγείας μόνο
με μια χούφτα
θανατοφάγους...»
«Προσπαθείτε, λοιπόν, να τον εμποδίσετε να στρατολογήσει κι άλλους
οπαδούς».
«Κάνουμε ότι μπορούμε», αποκρίθηκε ο Λούπιν. «Πώς;»
«Το κυριότερο είναι να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο
ότι γύρισε όντως ο ΞέρειςΠοιος, και να τους θέσουμε σε επαγρύπνηση», εξήγησε ο Μπιλ. «Δεν
είναι όμως εύκολο».
«Γιατί;»
«Εξαιτίας της στάσης που τηρεί το Υπουργείο Μαγείας», πήρε το λόγο
η Τονκς. «Είδες τον
Κορνήλιο Φαντζ μετά την επιστροφή του Ξέρεις-Ποιου, Χάρι. Ε,
λοιπόν, παραμένει αμετακίνητος
στη θέση του. Αρνείται να δεχτεί ότι συνέβη τέτοιο πράγμα».
«Μα γιατί;» ρώτησε απελπισμένος ο Χάρι. «Γιατί είναι τόσο ηλίθιος;
Εφόσον το λέει ο
Ντάμπλντορ...»
«Α, τώρα άγγιξες την καρδιά του Ζητήματος», παρενέβη ο κύριος
Ουέσλι. «Ο Φαντζ νομίΖει ότι ο
Ντάμπλντορ τον υποσκάπτει. Νομί-Ζει ότι ο Ντάμπλντορ εποφθαλμιά το
Υπουργείο Μαγείας».
«Μα ο Ντάμπλντορ δεν εποφθαλμιά...»
«Εννοείται», τον έκοψε ο κύριος Ουέσλι. «Ποτέ δεν επιδίωξε να
γίνει υπουργός, αν και τον
ήθελαν πολλοί σε αυτή τη θέση όταν αποχώρησε η Μίλισεντ
Μπάγκνολντ. Έτσι πήρε την εξουσία
ο Φαντζ, αλλά ποτέ δεν ξέχασε πόσο λαοφιλής ήταν ο Ντάμπλντορ,
παρόλο που δεν έθεσε ποτέ
υποψηφιότητα για τη θέση».
«Κατά βάθος ο Φαντζ ξέρει ότι ο Ντάμπλντορ είναι πολύ πιο έξυπνος
από τον ίδιο, και πολύ πιο
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ισχυρός μάγος, γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια που ήταν στο υπουργείο
Ζητούσε συχνά τη βοήθεια
και τις συμβουλές του», εξήγησε ο Λούπιν. «Αλλά σιγά σιγά
γλυκάθηκε από την εξουσία και
πήραν τα μυαλά του αέρα. Γαντζώθηκε στην καρέκλα του κι έπεισε τον
εαυτό του πως είναι αυτός
πιο έξυπνος ^ απλώς ο Ντάμπλντορ αρέσκεται να ανακατώνει τα
πράγματα και να προκαλεί
αναστάτωση».
«Πώς μπόρεσε να το σκεφτεί αυτό;» ρώτησε θυμωμένος οχάρη
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«Πώς μπόρεσε να σκεφτεί ότι ο Ντάμπλντορ τα έβγαλε όλα από το
μυαλό του; Ότι εγώ τα έβγαλα
απ' το μυαλό μου;»
«Γιατί αν παραδεχτεί ότι γύρισε ο Βόλντεμορτ, το υπουργείο θα
πρέπει να αντιμετωπίσει
καταστάσεις από τις οποίες είχε ξενοιάσει τα τελευταία δεκατέσσερα
χρόνια», είπε πικρόχολα ο
Σείριος. «Ο Φαντζ δε θέλει να το πιστέψει. Είναι πολύ πιο εύκολο
για κείνον να
πείσει τον εαυτό του ότι ο Ντάμπλντορ λέει ψέματα για να του
ροκανίσει την καρέκλα».
«Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα;» ρώτησε ο Λούπιν. «Όσο το
υπουργείο επιμένει ότι δεν
έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από τον Βόλντεμορτ, τόσο δυσκολότερο
είναι να πείσεις τον κόσμο
ότι γύρισε, και ειδικά εκείνους που δε θέλουν να το πιστέψουν. Και
το χειρότερο, το υπουργείο
άσκησε όλη την επιρροή του στον Ημερήσιο Προφήτη για να μη γράψουν
τίποτα για το "εμπόριο
τρόμου" του Ντάμπλντορ, όπως το αποκαλούν, με αποτέλεσμα η
κοινότητα των μάγων να έχει
πλήρη άγνοια για όσα συνέβησαν και να αποτελεί
εύκολο θύμα των θανατοφάγων, αν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την
εξουσιαστική
κατάρα».
«Εντάξει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να το λέτε στον κόσμο, έτσι δεν
είναι;» ρώτησε ο Χάρι
κοιτώντας διαδοχικά τον κύριο Ουέσλι, τον Σείριο, τον Μπιλ, τον
Μάντουννκους, τον Λούπιν και
την Τονκς. «Δεν ενημερώνετε τον κόσμο ότι γύρισε;»
Όλοι τους χαμογέλασαν άκεφα.
«Δεδομένου ότι θεωρούμαι δολοφόνος κατά συρροή και το υπουργείο μ'
έχει επικηρύξει για δέκα
χιλιάδες γαλέρες, είναι κάπως δύσκολο να βγω στο δρόμο και να
μοιράζω προκηρύξεις», παρατήρησε συγχυσμένος ο Σείριος.
«Κι εγώ δεν είμαι ιιδιαίτερα δημοφιλής συνδαιτυμόνας στην τράπεΖα των μάγων», είπε ο Λούπιν. «Είναι επαγγελματικό μειονέκτημα
να είσαι λυκάνθρωπος».
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«Η Τονκς κι ο Άρθουρ, αν ανοίξουν το στόμα τους, θα χάσουν τη
δουλειά τους στο υπουργείο»,
συνέχισε ο Σείριος, «κι είναι πολύ
σημαντικό για μας να έχουμε κατασκόπους στο υπουργείο, αφού
ειναισιγουρο πως έχει κι ο
Βόλντεμορτ».
Πάντος, καταφέραμε να πείσουμε μερικούς ανθρώπους», ΠΕΙΡΕ ΤΟΛόγο ο
κύριος Ουέσλι. «Την
Τονκς από δω —ήταν πολύ μικρη για να συμμετάσχει στο Τάγμα του
Φοίνικα την προηγούμενη
φορά είναι μεγάλο ατού να έχουμε χρυσούχους με το μέρος
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μας- και τον Κίνγκσλι Σάκλμπολτ, πραγματικό απόκτημα επικεφαλής
των ερευνών για τον Σείριο
και τροφοδοτεί το υπό γείο με πληροφορίες ότι κρύβεται κάπου στο
Θιβέτ».
«Μα αν δεν πει κάποιος από σας ότι γύρισε ο Βόλντεμορ...» άρ
χισε ο Χάρι.
«Ποιος είπε ότι δεν το Λέμε;» τον έκοψε ο Σείριος. «Γιατί νομίσεις
πως έχουν στην μπούκα τον
Ντάμπλντορ;»
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Χάρι.
«Προσπαθούν να τον δυσφημήσουν», εξήγησε ο Λούπιν. «Δε διάβασες
τον Ημερήσιο Προφήτη
την περασμένη βδομάδα; Δημοσίευσε ότι καθαιρέθηκε από την προεδρία
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων γιατί γέρασε και "τα έχασε", ενώ δεν είναι αλήθεια
η αλήθεια είναι ότι τον
καταψήφισαν οι μάγοι του υπουργείου, όταν ανήγγειλε την επιστροφή
του Βόλντεμορτ στην ομιλία
του. Τον καθαίρεσαν επίσης από τη θέση του προέδρου της Δημογεροντίας — είναι το ανώτατο
δικαστήριο των μάγων — και τώρα συΖητά-νε να του αφαιρέσουν το
παράσημο του Τάγματος
του Μέρλιν».
«Αλλά ο Ντάμπλντορ απαντά πως δεν τον μέλει ότι κι αν κάνουν,
αρκεί να μην τον βγάλουν από
τις κάρτες των σοκολατένιων βατράχων», είπε με ένα χαμόγελο ο
Μπιλ.
«Δεν είναι αστείο», παρατήρησε κοφτά ο κύριος Ουέσλι. «Αν
συνεχίσει να αψηφά το υπουργείο,
θα καταλήξει στη φυλακή του ΑΖκαμπάν, και το τελευταίο πράγμα που
θέλουμε είναι να φυλακιστεί ο Ντάμπλντορ. Όσο γνωρίσει ο Ξέρετε-Ποιος ότι ο Ντάμπλντορ
είναι ελεύθερος κι ενήμερος,
θα φοβάται όσο να 'ναι. Αν μάθει όμως πως τον έβγαλαν από τη μέση,
το πεδίο θα μείνει
ελεύθερο».
«Μα εάν συνεχίσει ο Βόλντεμορτ να στρατολογεί θανατοφά-γους, είναι
μοιραίο να μαθευτεί ότι
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γύρισε, έτσι δεν είναι;» ρώτησε
απελπισμένος ο Χάρι.
«Ο Βόλντεμορτ, Χάρι, δεν πηγαίνει στα σπίτια του κόσμου να
χτυπήσει την πόρτα», απάντησε ο
Σείριος. «Τους εξαπατά, τους μαγεύει, τους εκβιάΖει. Έχει
συνηθίσει να δρα στην παρανομία. Άλλωστε, η προσέλκυση οπαδών δεν είναι ο μόνος στόχος του. 'Έχει κι
άλλα σχέδια σχέδια που
εφαρμόΖει αθόρυβα κι απορροφούν αυτή τη στιγμή όλη του την
προσοχή».
«Τι άλλο θέλει εκτός από οπαδούς;» ρώτησε αμέσως ο Χάρι. Του
φάνηκε πως ο Σείριος κι ο
Λούπιν αντάλλαξαν ένα φευγαλέο βλέμμα προτού του απαντήσει ο
Σείριος.
«Κάτι που είναι αναγκασμένος να το κλέψει». Ο Χάρι τους κοίταξε με
απορία κι ο Σείριος
συμπλήρωσε: «Κάτι σαν όπλο, ας πούμε. Που δεν το είχε την
προηγούμενη φορά». «'Όταν ήταν
στις δόξες του;» «Ναι».
«Τι λογής όπλο;» ρώτησε ο Χάρι. «Χειρότερο από την αβάντα
κάνταβρα...;»
«Αρκετά!» ακούστηκε η φωνή της κυρίας Ουέσλι. Είχε σταθεί στις
σκιές δίπλα στην πόρτα. Ο
Χάρι δεν την κατάλαβε που γύρισε αφού πρώτα έβαλε για ύπνο την
Τζίνι. Είχε σταυρωμένα τα
χέρια της στο στήθος και φαινόταν πολύ θυμωμένη. «Ώρα να πάτε στο
κρεβάτι. Όλοι σας»,
πρόσθεσε κοιτάΖοντας τον Φρεντ, τον Τζορτζ, τον Ρον και την
Ερμιόνη.
«Δε θα μας κάνεις ότι θέλεις...» άρχισε ο Φρεντ. «Μωρέ, τι μας
λες», γρύλισε απειλητικά η κυρία
Ουέσλι. Έτρεμε ελαφρώς καθώς στρεφόταν προς τον Σείριο. «Έδωσες
πάρα πολλές
πληροφορίες στον Χάρι. Έτσι που πας, σε λίγο θα τον μυήσεις στο
Τάγμα».
«Γιατί όχι;» πετάχτηκε ο Χάρι. «θέλω να γίνω μέλος, θέλω να
πολεμήσω».
«Όχι».
Αυτή τη φορά δε μίλησε η κυρία Ουέσλι μα ο Λούπιν. «Το Τάγμα
δέχετε στους κόλπους του μόνο
ενήλικους μάγους», είπε. «Που έχουν τελειώσει το σχολείο»,
πρόσθεσε μόλις είδε τον Φρεντ και
τον Τζορτζ έτοιμους να μιλήσουν. «Υπάρχουν κίνδυνοι για
τους οποίους δεν έχετε ιδέα... νομίσω ότι η Μόλι έχει δίκιο,
Σείριε. Αρκετά είπαμε».
Ο Σείριος δυσφόρησε αλλά δεν έφερε αντιρρήσεις. Η κυρία γουέσλι
έγνεψε ανυπόμονα στους
γιους της και στην Ερμιόνη. Σηκώθηκαν ένας ένας κι ο Χάρι,
αναγνωρίζοντας την ήττα του, τους
μιμήθηκε.
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Ο πανάρχαιος, τιμημένος Οίκος των Μπλακ
Η κυρία Ουέσλι τους ακολούθησε βλοσυρή στο επάνω πάτωμα. «θέλω να
πάτε όλοι γραμμή για
ύπνο, χωρίς να πιάσετε την κουβέντα», είπε καθώς έφταναν στο πρώτο
κεφαλό-σκαλο. «Έχουμε
πολλές δουλειές αύριο. Η Τζίνι μάλλον κοιμάται», πρόσθεσε
απευθυνόμενη στην Ερμιόνη, «γι'
αυτό προσπάθησε να μην την ξυπνήσεις, εντάξει;»
«Σιγά μην κοιμάται», ψιθύρισε ο Φρεντ όταν τους καληνύχτισε η
Ερμιόνη κι ανέβηκαν στο
επόμενο πάτωμα. «Να μου τρυπήσετε τη μύτη αν δεν περιμένει ξύπνια
την Ερμιόνη να της πει τι
συΖητήθηκε
στηνκουΖίνα...»
«Ρον, Χάρι», είπε η κυρία Ουέσλι στο δεύτερο κεφαλόσκαλο,
δείχνοντας την κάμαρα τους.
«Ύπνο, αμέσως». «'νύχτα», είπαν ο Χάρι και ο Ρον στους δίδυμους. Ο
Φρεντ τους έκλεισε το
μάτι. «Όνειρα γλυκά». Η κυρία Ουέσλι έκλεισε πίσω τους την πόρτα
με έναν κοφτό κρότο. Η
κάμαρα φάνταΖε ακόμη πιο σκοτεινή και καταθλιπτική από την πρώτη
φορά που την είδε ο Χάρι.
Ο άδειος πίνακας του τοίχου ανάσαινε τώρα αργά και βαθιά, σαν να
κοιμόταν ο αόρατος ένοικος
του. Ο Χάρι φόρεσε τις πιτζάμες του, έβγαλε τα γυαλιά του και
ξάπλωσε στο παγωμένο κρεβάτι,
ενώ ο Ρον πέταξε στο επάνω μέρος της ντουλάπας Ζαχαρωτά για
κουκουβάγιες, προκειμένου να
καθησυχάσει τη Χέντβιχ και τον Πιγκνουίντζεον, που τιτίβιΖαν και
πλατάγιΖαν νευρικά τα φτερά
τους.
«Δεν τις αφήνουμε να βγαίνουν κάθε νύχτα για κυνήγι», εξήγησε
καθώς φορούσε τις μαρόν
πιτζάμες του. «Ο Ντάμπλντορ δε
θέλει να κυκλοφορούν στην πλατεία πολλές κουκουβάγιες, για να μην
κινήσουμε υποψίες. Α...
ξέχασα...»
Πήγε στην πόρτα και την κλείδωσε. «Γιατί κλειδώνεις;»
«Για τον Κρίτσερ», απάντησε ο Ρον καθώς έσβηνε το φως. «Την πρώτη
νύχτα μου εδώ, μπήκε
στο δωμάτιο μου στις τρεις τα ξημερώματα. Φαντάσου τρομάρα που θα
πάρεις αν ξυπνήσεις μες
στην άγρια νύχτα και τον δεις να σουλατσάρει στο δωμάτιο σου...»
Ξάπλωσε στο κρεβάτι του,
κουκουλώθηκε με τα σκεπάσματα και γύρισε να κοιτάξει τον Χάρι μες
στο σκοτάδι. Ο Χάρι
διέκρινε το περίγραμμα του προσώπου του στο φως του φεγγαριού που
έμπαινε από τα βρόμικα
τζάμια. «Τι λες, λοιπόν;»
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Δε χρειαΖόταν ο Χάρι να ρωτήσει τι εννοούσε ο φίλος του. «Δε μας
είπαν πολλά πράγματα που
δε θα μαντεύαμε και μόνοι μας», σχολίασε ο Ρον φέρνοντας στο νου
του τη ειπώθηκε στην κουζίνα. «Βασικά το μόνο που μας είπαν είναι ότι το Τάγμα προσπαθεί
να εμποδίσει τις
στρατολογήσεις του Βόλ...» Ο Ρον πήρε μια κοφτή ανάσα.
«...ντεμορτ», απόσωσε αποφασιστικά ο Χάρι. «Πότε θα αρχίσεις να
χρησιμοποιείς το όνομα του
επιτέλους; Ο Σείριος κι ο Λούπιν το προφέρουν».
Ο Ρον αγνόησε το τελευταίο σχόλιο. «Ναι, έχεις δίκιο», είπε,
«γνωρίΖαμε ήδη αυτά που μας είπαν
από τα επιμηκυντικά αφτιά. Το μόνο καινούργιο ήταν...»
Κρακ!
«ΟΧ!»
«Μη φωνάΖεις, Ρον, θα κουβαληθεί η μαμά».
«Μα διακτινιστήκατε πάνω στα γόνατα μου!»
«Βλέπεις, μας δυσκολεύει το σκοτάδι».
Ο Χάρι διέκρινε τις θολές σιλουέτες του Φρεντ και του Τζορτζ να
πιδανέ από το κρεβάτι του Ρον.
ο Τζορτζ κάθισε στα πόδια του κρεβατιού του Χάρι κάνοντας τους
σομιέδες να βογκήξουν και το
στρωμα να βουλιάξει μερικά εκατοστά. «Τι έχετε να πείτε, παιδιά;»
τους ρώτησε ανυπόμονα.
«εννοείς για το όπλο που ανέφερε ο Σείριος;» ρώτησε ο Χάρι. _του
ξέφυγε θες να πεις», είπε
ευχαριστημένος ο Φρεντ που
καθόταν τώρα δίπλα στον Ρον. «Αυτό δεν το είχαμε ακούσει με τα
«επιμηκυντικά αφτιά!»
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«Τι να 'ναι;» αναρωτήθηκε ο Χάρι.
«θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε», σχολίασε ο Φρεντ.
«Πάντως, αποκλείεται να είναι ισχυρότερο από την αβάντα κεντάβρα», είπε ο Ρον. «Υπάρχει
χειρότερο πράγμα από το θάνατο;»
«Μπορεί να είναι κάτι που σκοτώνει πολλά άτομα συγχρόνως», υπέθεσε
ο Τζορτζ.
«Ή προκαλεί μαρτυρικό θάνατο», είπε φοβισμένος ο Ρον.
«Αν θέλει να προκαλέσει πόνο, έχει τη Βασανιστική κατάρα»,
παρενέβη ο Χάρι, «του φτάνει και
του περισσεύει».
Αμέσως έπεσε σιωπή κι ο Χάρι κατάλαβε ότι οι άλλοι αναρωτιόνταν,
όπως κι αυτός, τι φρικτά
πράγματα μπορεί να προκαλεί αυτό το όπλο.
«Λέτε να έπεσε στα χέρια του;» ρώτησε ο Τζορτζ.
«ΕλπίΖω να το έχουμε εμείς», είπε νευρικά ο Ρον.
«Αν ναι, τότε σίγουρα το 'χει φυλαγμένο ο Νταμπλντορ», παρατήρησε
ο Φρεντ.
«Πού;» βιάστηκε να ρωτήσει ο Ρον. «Στο "Χόγκουαρτς";»
«Πού αλλού!» έκανε ο Τζορτζ. «Εκεί κρατούσε κρυμμένη και τη
Φιλοσοφική Λίθο».
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«Ωστόσο, το όπλο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη Λίθο!» υπέθεσε ο
Ρον.
«Όχι απαραίτητα», είπε ο Φρεντ.
«Όντως, το μέγεθος δεν είναι δείγμα δύναμης», σχολίασε ο Τζορτζ.
«Η Τζίνι, για παράδειγμα».
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Χάρι.
«Σου επιτέθηκε ποτέ με το ξόρκι του μπαμπούλα-νυχτερίδα;»
«Σςς!» έκανε τότε ο Φρεντ κι ανασηκώθηκε από το κρεβάτι.
«Ακούστε!»
Όλοι σώπασαν μεμιάς. Βήματα ακούγονταν, σαν κάποιος ν' ανεβαίνει
τις σκάλες.
«Η μαμά», πετάχτηκε ο Τζορτζ. Χωρίς περιττές εξηγήσεις, ένα δυνατό
κρακ ακούστηκε κι ο Χάρι
ένιωσε το κρεβάτι να αλαφρώνει από το βάρος του. Λίγες στιγμές
αργότερα, άκουσαν τη σανίδα
του πατώματος μπροστά στην πόρτα τους να τρίζει προφανώς η κυρία
Ουέσλη
αφουγκραΖόταν για να δει αν κοιμόνταν ή αν είχαν πιάσει την
κουβέντα. Η Χέντβιχ κι ο
Πιγκγουίντζεον έκρωξαν λυπητερά. Η σανίδα έτριξε ξανά και άκουσαν
την κυρία Ουέσλι να
ανεβαίνει στο επάνω πάτωμα για να ελέγξει τον Φρεντ και τον
Τζορτζ.
101
«Δε μας έχει καμιά εμπιστοσύνη», είπε μελαγχολικά ο Ρον. Ο Χάρι
ήταν σίγουρος ότι δε θα
έκλεινε μάτι όλη νύχτα ήταν τόσα πολλά τα γεγονότα της βραδιάς,
τόσο πολλά αυτά που ήθελε να
σκεφτεί, ώστε θα έμενε με τις ώρες άγρυπνος να τα γυροφέρνει στο
μυαλό του. Ήθελε να
συνεχίσει τη συΖήτησή του με τον Ρον αλλά εκείνη τη στιγμή άκουσε
την κυρία Ουέσλι να
κατεβαίνει από τις σκάλες. Μόλις απομακρύνθηκε, το αγόρι άκουσε
άλλους να ανεβαίνουν...
Πολυπόδαρα πλάσματα σουλάτσαραν αθόρυβα μπροστά στην πόρτα του κι
ο Χάγκριντ, ο
καθηγητής της φροντίδας μαγικών πλασμάτων, έλεγε: «Δεν είναι
τρισχαριτωμένα, Χάρι μου; Φέτος θα κάνουμε το μάθημα των μαγικών πλασμάτων-όπλων...» κι ο Χάρι
είδε ότι τα πολυπόδαρα
πλάσματα, αντί για κεφάλια, είχαν κανόνια, που γύρισαν αργά αργά
προς το μέρος του... κι ο
Χάρι έσκυψε...
Την επόμενη στιγμή, βρέθηκε κουλουριασμένος κάτω από τις κουβέρτες
του ενώ η βροντερή
φωνή του Τζορτζ αντηχούσε στο δωμάτιο.
«Η μαμά λέει να σηκωθείτε, το πρωινό σας είναι έτοιμο. Μετά πρέπει
να πάτε στο σαλόνι
υπάρχουν μιλιούνια σουσουράδες και κάτω απ' τον καναπέ βρήκε μια
φωλιά με ψόφια πάφσκιν».
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Μισή ώρα αργότερα, ο Χάρι κι ο Ρον, που ντύθηκαν και πήραν το
πρωινό τους στα γρήγορα,
έμπαιναν στο σαλόνι ήταν ένα μακρύ ψηλοτάβανο δωμάτιο στον πρώτο
όροφο, με τοίχους σε
λαδί χρώμα και μια λερωμένη ταπισερί. Μόλις πατούσε κάποιος στο
χαλί σηκώνονταν μικρά
σύννεφα σκόνης κι από τις μακριές, ξεφτισμένες, βελούδινες
κουρτίνες ερχόταν ένα βουητό σαν
από αόρατο μελίσσι. Γύρω από τις κουρτίνες ήταν μαΖεμένοι η κυρία
Ουέσλι, η Ερμιόνη, η Τζίνι,
ο Φρεντ και ο Τζορτζ, που είχαν δέσει μαντίλια στο στόμα και στη
μύτη τους, πράγμα που τους
προσέδιδε πολύ παραξενη όψη. Κρατούσαν όλοι από μια μεγάλη
μποτίλια γεμάτη μ' ένα μαύρο
υγρό και με ψεκαστήρα στο στόμιο.
«Καλύψτε τα πρόσωπα σας και πάρτε ο καθένας από ένα ΣΠΡΈΊ», είπε η
κυρία Ουέσλι στον
Χάρι και τον Ρον μόλις τους είδε, δήχνοντας δύο μποτίλιες με μαύρο
υγρό που ήταν
ακουμπισμένες
Στο τραπέΖι. «Είναι σουσουραδοκτόνο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο
ΣΜΊΝΟΣήθελα να 'ξερά τι
έκανε δέκα χρόνια εδώ αυτό το σπιτικό ξωτικό.. το πρόσωπο της
Ερμιόνης ήταν μισοκρυμμένο
πίσω από μια

102
πετσέτα της κουΖίνας, αλλά ο Χάρι την είδε να κοιτάΖει επιτιμητικά
την κυρία Ουέσλι.
«Ο Κρίτσερ είναι πολύ ηλικιωμένος, προφανώς δεν μπορεί...»
«θα ξαφνιαΖόσουν, Ερμιόνη, αν ήξερες τι μπορεί να κάνει ο Κρίτσερ
όταν θέλει», είπε ο Σείριος,
που μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας μια σακούλα με ψόφιους αρουραίους,
λερωμένη με αίμα.
«Τάίσα τον Ωραιόραμφο», εξήγησε βλέποντας το ερωτηματικό βλέμμα
της κοπέλας. «Τον έχω
επάνω, στο δωμάτιο της μητέρας μου. Για να
δούμε τώρα αυτό το σεκρετέρ...»
Πέταξε τη σακούλα με τους ψόφιους αρουραίους σε μια πολυθρόνα κι
έσκυψε να περιεργαστεί το
κλειδωμένο σεκρετέρ που, όπως πρόσεξε για πρώτη φορά ο Χάρι,
κλυδωνιζοταν ανάλαφρα.
«Πρέπει να είναι μπόγκαρτ, Μόλι», σχολίασε ο Σείριος κοιτάΖΟ-ντας
από την κλειδαρότρυπα,
«αλλά είναι καλύτερα νομίΖω, προτού το ανοίξουμε, να ρίξει μια
ματιά ο Τρελομάτης. Ξέροντας τη
μητέρα μου, δεν αποκλείεται να είναι κάτι πολύ χειρότερο». «Έχεις
δίκιο, Σείριε», συμφώνησε η
κυρία Ουέσλι. Μιλούσαν κι οι δυο με επιτηδευμένα πρόσχαρο κι
ευγενικό τόνο ο Χάρι κατάλαβε
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πως δεν είχαν ξεχάσει τον καβγά της προηγούμενης νύχτας.
Εκείνη τη στιγμή, από το ισόγειο ακούστηκε το δυνατό καμπανιστό χτύπημα του κουδουνιού για να ακολουθήσει ευθύς αμέσως ένα
πανδαιμόνιο από στριγκλιές
και ουρλιαχτά, όπως εκείνο που προκάλεσε το προηγούμενο βράδυ η
Τονκς, όταν σκόνταψε
στην
ομπρελοθήκη.
«Και τους έχω επισημάνει να μη χτυπάνε κουδούνι!» είπε
αγανακτισμένος ο Σείριος κι έφυγε
βιαστικά από το δωμάτιο. Τον άκουσαν να κατεβαίνει τρέχοντας τη
σκάλα, ενώ αντιλαλούσαν σε
όλο
το σπίτι τα ουρλιαχτά της κυρίας Μπλοκ.
«Άτιμοι, σιχαμεροί μιγάδες, προδότες της τάξης σας, εξαμβλώματα...»
«Σε παρακαλώ, Χάρι, κλείσε την πόρτα», είπε η κυρία Ουέσλι.
Ο Χάρι χασομέρησε όσο μπορούσε στην πόρτα του σαλονιού' ήθελε να
ακούσει τι γινόταν στο
ισόγειο. Προφανώς, ο Σείριος κα-τάφερε να κλείσει τις κουρτίνες
μπροστά από το πορτρέτο της
μήτε' ρας του, γιατί τα ουρλιαχτά σταμάτησαν στη στιγμή. Το αγόρι
τον άκουσε να διασχίΖει το
χολ και να βγάΖει την αλυσίδα της εξώπορ' τας. Έπειτα ακούστηκε η
βαθιά φωνή του Κίνγκσλι
Σάκλμπολτ που
____________________103
έλεγε: «Με αντικατέστησε η Εστία, τώρα έχει αυτή το μανδύα του
Μούντι, αλλά θέλω να αφήσω
ένα μήνυμα για τον Ντάμπλντορ...»
Ο Χάρι ένιωσε καρφωμένα στην πλάτη του τα μάτια της κυρίας Ουέσλι.
Έτσι, έκλεισε απρόθυμα
την πόρτα του σαλονιού, για να συνεχίσει το κυνήγι των
σουσουράδων.
Η κυρία Ουέσλι είχε σκύψει και διάβαΖε το κεφάλαιο για τις σουσουράδες στο Βιβλίο Οδηγός του
Γκιλντρόι Λόκχαρτ για τα οικόσιτα ζιζάνια, που ήταν ανοιγμένο πάνω
στον καναπέ.
«Εντάξει, παιδιά, χρειάΖεται μεγάλη προσοχή γιατί οι σουσουρά-δες
δαγκώνουν και τα δόντια
τους είναι δηλητηριώδη. Έχω ένα μπουκάλι με αντίδοτο, αλλά δε θα
'θελα να το
χρησιμοποιήσω». Έπειτα ανασηκώθηκε, πήρε θέση μπροστά στις
κουρτίνες κι έγνεψε στους
άλλους να πλησιάσουν. «Μόλις δώσω το σύνθημα, αρχίστε να ψεκάΖετε», είπε. «θα πετάξουν
καταπάνω μας, αλλά οι οδηγίες του σπρέί λένε πως, αμέσως μόλις τις
ψεκάσεις, παραλύουν.
Όταν ακινητοποιηθούν, θα τις συγκεντρώσουμε όλες στον κουβά».
Έκανε ένα Βήμα μπροστά
από τη γραμμή πυρός. «Έτοιμοι; Ψεκάστε!»
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Μόλις ο Χάρι πάτησε τον ψεκαστήρα, από τις πτυχές της κουρτίνας
πετάχτηκε μια καλοθρεμμένη
σουσουράδα που έμοιαΖε με γυαλιστερό σκαθάρι κούναγε θυμωμένα τα
φτερά της, είχε
μικροσκοπικά, μυτερά σαν καρφίτσες, δόντια, νεράίδένιο κορμί με
πυκνό μαύρο τρίχωμα και τις
τέσσερις γροθιές της σφιγμένες με λύσσα. Ο Χάρι της έριξε στα
μούτρα μια ριπή
σουσουραδοκτόνου. Η σουσουράδα κοκάλωσε στον αέρα κι έπεσε στο
φθαρμένο χαλί με έναν
απρόσμενα δυνατό γδούπο. Ο Χάρι τη μάΖεψε και την έριξε στον
κουβά.
«Τι κάνεις εκεί, Φρεντ;» είπε κοφτά η κυρία Ουέσλι. «Ψέκασε την
αμέσως και πέταξε την».
Ο Χάρι κοίταξε δίπλα του. Ο Φρεντ κρατούσε ανάμεσα στο δείκτη και
τον αντίχειρα μια
σουσουράδα που πάλευε να του ξεφύγει.
«Εντάξει», είπε κεφάτα ο Φρεντ και ψέκασε βιαστικά τη σουσουράδα,
η οποία λιποθύμησε. Μόλις
όμως η κυρία Ουέσλι γύρισε την πλάτη της, την έχωσε στην τσέπη του
κλείνοντας το μάτι στον
Χάρι.
«θέλουμε να πειραματιστούμε με το φαρμάκι των σουσουράδον για τα
πονηρά Ζαχαρωτά μας»,
ψιθύρισε ο Τζορτζ.
ο Χάρι, με μια επιδέξια κίνηση, ψέκασε δύο σουσουράδες ταυτοχρονα
που είχαν Βάλει στόχο τη
μύτη του. Την ίδια στιγμή πλησίασε
τον τζορτζ και τον ρώτησε με την άκρη των χειλιών του: «Τι είναι
τα πονηρά Ζαχαρωτά;»
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«Μια ποικιλία γλυκών που σε αρρωσταίνουν», ψιθύρισε ο
ΤζορτζκοιτάΖοντας κλεφτά και γεμάτος
ανησυχία την πλάτη της κυρίας Ουέσλι. «Όχι σοβαρά, απλώς
αδιαθετείς και φεύγεις απ' την τάξη
αν δεν έχεις διάθεση για μάθημα. Ο Φρεντ κι εγώ τα κατασκευάσαμε
φέτος το καλοκαίρι. Είναι
χωρισμένα σε δύο μέρη με διαφορετικό χρώμα το καθένα. Αν φας την
πορτοκαλιά πλευρά της
πα-στίλιας εμετού, αρχίσεις να ξερνάς. Μόλις σε στείλει στο
αναρρωτήριο ο καθηγητής, τρως την
κόκκινη πλευρά...»
«...που σας θεραπεύει αυτοστιγμεί, επιτρέποντας σας να ασχοληθείτε
με τις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες της αρεσκείας σας αντί να παραμείνετε στην τάξη
πλήττοντας μέχρι θανάτου.
Τουλάχιστον αυτό γράφουμε στις διαφημιστικές καταχωρίσεις μας»,
ψιθύρισε ο Φρεντ, που είχε
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αποτραβηχτεί από το οπτικό πεδίο της κυρίας Ουέσλι για να μαΖέψει
δύο σουσουράδες από το
πάτωμα και να τις Βάλει στην τσέπη του. «Όμως χρειάΖονται δουλειά
ακόμη. Μέχρι στιγμής, οι
δοκιμαστές μας ξερνάνε ακατάσχετα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
φάνε το κόκκινο
κομμάτι».
«Δοκιμαστές;»
«Δηλαδή εμείς», εξήγησε ο Φρεντ. «Τα δοκιμάΖουμε εναλλάξ. Ο Φρεντ
τα λιποθυμικά
γλειφιτζούρια κι οι δυο μαΖί" τις ρινορραγι-κές νουγκατίνες...»
«Η μαμά νόμιΖε ότι μονομαχούσαμε», είπε ο Τζορτζ.
«Ώστε λοιπόν Ζουν και Βασιλεύουν τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι!»
μουρμούρισε ο Χάρι κάνοντας πως
ρυθμίσει τον ψεκαστήρα της μποτίλιας του.
«Δε διαθέτουμε ακόμη επίσημη επαγγελματική στέγη», συνέχισε ο
Φρεντ χαμηλώνοντας ακόμη
περισσότερο τον τόνο της φωνής του, ενώ η κυρία Ουέσλι σφούγγίΖε
το μέτωπο της με το μαντίλι
της, προτού συνεχίσει την επίθεση, «κι έτσι δουλεύουμε με
ταχυδρομικές παραγγελίες. Την
περασμένη Βδομάδα Βάλαμε διαφημιστική καταχώριση στον Ημερήσιο
Προφήτη».
«Χάρη σ' εσένα, φιλαράκι», συμπλήρωσε ο Τζορτζ. «Αλλά μην
ανησυχείς... δεν έχει ιδέα η μαμά.
Έπαψε να διαΒάΖει τον Ημερησιο Προφήτη από τότε που γράφει όλα
αυτά τα ψέματα για σένα
και τον Ντάμπλντορ».
Ο Χάρι χαμογέλασε. Είχε προσφέρει στους δίδυμους αδελφους Ουέσλι
το έπαθλο των χιλίων
γαλέρων, που κέρδισε στο Τρίαθλο Μαγείας, για να τους Βοηθήσει να
πραγματοποιήσουν το
όνειρο
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τους' να ανοίξουν ένα κατάστημα με μαγικά τρικ. Συνάμα όμως
χαιρόταν που αγνοούσε η κυρία
Ουέσλι την προσωπική του συμβολή στην πραγματοποίηση των σχεδίων
τους. Η μητέρα τους
θεωρούσε εντελώς ακατάλληλο αυτό το επάγγελμα για τους γιους της.
Όλο το πρωινό το πέρασαν καθαρίζοντας τις κουρτίνες από τις
σουσουράδες. Ήταν περασμένες
δώδεκα όταν έβγαλε η κυρία Ουέσλι το προστατευτικό μαντίλι και
ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα, για
να αναπηδήσει ευθύς αμέσως με μια στριγκλιά, γιατί είχε καθίσει
στη σακούλα με τους ψόφιους
αρουραίους. Είχε πάψει να ακούγεται αυτό το εκνευριστικό επίμονο
Βουητό από τις κουρτίνες,
που κρέμονταν τώρα χαλαρές και μουσκεμένες από τον πολύ ψεκασμό.
Οι αναίσθητες
σουσουράδες ήταν στοιΒαγμένες μέσα στον κουΒά και δίπλα ήταν
ακουμπισμένη μια γαΒάθα με
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τα μαύρα αβγά τους, που τα μύριΖε τώρα ο ΣτραΒοπόδαρος, ενώ ο
Φρεντ κι ο Τζορτζ αντάλλασσαν κλεφτές ματιές.
«Μ' αυτά θα ασχοληθούμε μετά το μεσημεριανό», είπε η κυρία Ουέσλι
δείχνοντας τις σκονισμένες
Βιτρίνες που πλαισίωναν το τζά-κι. Μέσα υπήρχαν τα πλέον
ετερόκλητα αντικείμενα: μια συλλογή
από σκουριασμένα στιλέτα, λοστοί, ένα κουλουριασμένο φιδοτό-μαρο,
ασημένια κουτάκια που
είχαν μαυρίσει από το χρόνο με εγχάρακτες επιγραφές σε γλώσσες
άγνωστες στον Χάρι και, το
πιο αηδιαστικό απ' όλα, ένα σκαλιστό κρυστάλλινο μπουκάλι με ένα
τεράστιο οπάλιο στο πώμα,
που ο Χάρι έκοΒε το κεφάλι του πως περιείχε αίμα.
Το κουδούνι του σπιτιού χτύπησε ξανά. Όλοι κοίταξαν την κυρία
Ουέσλι.
«Μείνετε εδώ», πρόσταξε εκείνη κοφτά και πήρε τη σακούλα με τους
αρουραίους, καθώς η κυρία
Μπλοκ άρχίΖε πάλι να ωρύεται. «θα σας φέρω σάντουιτς».
Βγήκε από το δωμάτιο κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Αμέσως ορμησαν
όλοι στο παράθυρο και
κοίταξαν κάτω, στο κατώφλι. Είδαν τηνκορφή ενός αναμαλλιασμένου
πυρρόξανθου κεφαλιού και
τσουκάλια που ισορροπούσαν επίφοΒα.
"Ο Μάντουνγκους!» είπε η Ερμιόνη. «Γιατί κουΒάλησε όλα αυτά τα
τσουκάλια;»
^ «Προφανώς για να τα κρύψει», υπέθεσε ο Χάρι. «Αυτό δεν έκανε και
τη νυχτα πουυποτίθεται ότι
με παρακολουθούσε; Δεν πήγε να παΡαλάΒει κάτι τσουκάλια;»
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«Μωρέ, καλά λες!» συμφώνησε ο Φρεντ, καθώς άνοιγε η πόρτα ο
Μαντουνγκους διάβηκε το
κατώφλι με τα τσουκάλια του και χάθηκε από τα μάτια τους. «Τώρα
ποιος την ακούει τη μαμά...»
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ έτρεξαν στην πόρτα κι αφουγκράστηκαν.
Τα ουρλιαχτά της κυρίας Μπλοκ είχαν σταματήσει.
«Ο Μάντουνγκους μιλάει με τον Σείριο και τον Κίνγκσλι»,
μουρμούρισε ο Φρεντ με μέτωπο
ρυτιδωμένο από την αυτοσυγκέντρωση. «Δεν καταλαβαίνω τι λένε... να
ρίξω τα επιμηκυντηκά
αφτιά ή
να μην το διακινδυνεύσω;»
«Μπορεί να αξίΖει το ρίσκο», είπε ο Τζορτζ. «Πάω επάνω να φέρω ένα
Ζευγάρι...»
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όμως, ξέσπασε ένα πανδαιμόνιο στο
ισόγειο, οπότε τα επιμηκυντικά αφτιά ήταν εντελώς περιττά. Δεν
είχαν κανένα πρόβλημα να
ακούσουν τι έλεγε η κυρία Ουέσλι, αφού
φώναΖε με όλη της τη δύναμη.
«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΤΑ
ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ ΣΟΥ!»
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«Πώς μ' αρέσει να ακούω τη μαμά να κατσαδιάΖει άλλους»,
σχολίασε ο Φρεντ μ' ένα ευτυχισμένο χαμόγελο, καθώς άνοιγε μερικά
εκατοστά την πόρτα για να
ακούγεται καλύτερα η κυρία Ουέσλι. «Είναι μια ευχάριστη αλλαγή...»
«...ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ. ΘΑ 'ΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΝΟΙΑ
ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΈΝΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΙΚΩΝ ΣΟΥ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕ ΜΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ
οι ΣΚΟΤΟΥΡΕΣ ΜΑΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ...» «Την άφησαν, οι βλάκες, να
τον πάρει χαμπάρι»,
είπε ο Τζορτζ"
κουνώντας αποδοκιμαστέα το κεφάλι του. «Αν δεν την απομακρι νεις
εγκαίρως, παίρνει φόρα και
δε σταματάει με τίποτα. Κι έχι άχτι τον Μάντουνγκους από τότε που
έμαθε ότι την κοπάνησε την
ώρα που έπρεπε να σε φυλάει, Χάρι... Οχ, ξύπνησε κι η μάνα του
Σείριου...» Η φωνή της κυρίας Ουέσλι σκεπάστηκε από τις στριγκλιές
)
τα ουρλιαχτά των πορτρέτων που βρίσκονταν στο χολ. Ο Τζορτζ
ετημάστηκε να κλείσει την
πόρτα για να μην τρελαθούν απ' όλο αυτόν το θόρυβο, αλλά πριν
προλάβει, μπήκε μέσα το
ξωτικό του σπιτιού^
Αν εξαιρούσες το βρόμικο κουρέλι που φορούσε γύρω από τους γοφούς
του, ήταν τελείως γυμνό.
Φαινόταν πάρα πολύ γέρικο. το Ζαρωμένο δέρμα του κρεμόταν
σακουλιασμένο και, μολονότι
ήταν καραφλό όπως όλα τα σπιτικά ξωτικά, από τα μεγάλα φαρδιά ρου
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θούνια του ξεφύτρωναν πυκνές άσπρες τρίχες. Τα γκρίΖα μάτια του
ήταν υγρά και κοκκινισμένα,
κι η μεγάλη σαρκώδης μύτη του θύμι-ze γουρουνίσιο ρύγχος.
Το ξωτικό δεν έδωσε καμιά σημασία στον Χάρι και στους άλους. Έκανε
σαν να μην τους είδε και
προχώρησε σκυφτό και σερνόμενο στο βάθος του δωματίου, ενώ μεσ'
απ' τα δόντια του
μουρμούριΖε με φωνή βαθιά και βραχνή, που θύμιζε βατράχου:
«... βρομάει σαν βόθρος κι άντε να ξεφορτωθείς αυτόν τον
εγκληματία- αλλά κι εκείνη δεν είναι
καλύτερη, που μας κουβαλήθηκε, η άτιμη, με τα βρομόπαιδά της και
ρημάΖει το σπίτι της κυράς
μου. Αχ, αν ήξερε η δύστυχη κυρά μου τι αποβράσματα θρονιάστηκαν
στο σπίτι της, τι θα έλεγε
στο γερο-Κρίτσερ! Αχ, τι ντροπή, να γεμίσει το σπίτι μας
λασποαίματους, λυκάνθρωπους,
προδότες και λωποδύτες, αλλά τι μπορεί να κάνει ο δόλιος ο
Κρίτσερ...»
«Γεια σου, Κρίτσερ», είπε δυνατά ο Φρεντ, κλείνοντας με πάταγο την
πόρτα.
Το σπιτικό ξωτικό κοκάλωσε, έπαψε να μουρμουρίσει και καμώ-θηκε
πως ξαφνιάστηκε, χωρίς
όμως να πείσει κανέναν με τους θεα-τρινισμούς του. «Ο Κρίτσερ δεν
είδε το νεαρό κύριο», είπε
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καθώς γϋρίΖε προς τον Φρεντ και του έκανε μια υπόκλιση. «Αυτό το
βρο-μόπαιδο, αυτό το
σιχαμερό προδότη».
«Ορίστε;» έκανε ο Τζορτζ. «Δεν το έπιασα αυτό το τελευταίο».
«Δεν είπε τίποτα ο Κρίτσερ», συνέχισε το ξωτικό, κάνοντας και
δεύτερη υπόκλιση στον Τζορτζ,
και πρόσθεσε σιγανά αλλά καθαρά: «Κι έχει και δίδυμο αδελφό, το
τέρας».
Ο Χάρι δεν ήξερε αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει. Το ξωτικό
ίσιωσε το κορμί του, τους έριξε
ένα βλέμμα γεμάτο μοχθηρία και συνέχισε να μουρμουρίΖει, σαν να
πείστηκε ότι δεν το άκουγαν.
«•••να κι η λασποαίματη στέκεται σαν να έχει καταπιεί μπαστούνι.
Αχ, αν το 'ξερέ η κυρά μου, θα
'κλαίγε με μαύρο δάκρυ... Α, να κι έναςκαινούργιος, ο Κρίτσερ δεν
ξέρει το όνομα του. Τι γυρεύει
Εδώ; Ο Κρίτσερ δεν έχει ιδέα...»
«Είναι ο Χάρι, Κρίτσερ», είπε διστακτικά η Ερμιόνη. «Ο Χάρι •
Πότερ».
Ο Κρίτσερ γούρλωσε τα ξεπλυμένα μάτια του κι άρχισε να
μουρμουρίζει πιογρήγορα και
θυμωμένα από πριν. Η λασποαίματη μιλάει στον Κρίτσερ σαν να είναι
φίλη του. Αν έβλεπε τον
Κρίτσερ με τέτοια συντροφιά, αχ, τη θα έλεγε...»
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«Μην την ξαναπείς λασποαίματη!» είπαν θυμωμένοι ο Ρον και η Τζίνι
με μια φωνή.
«Δεν πειράζει», ψιθύρισε η Ερμιόνη, «δε στέκει στα καλά του δεν
ξέρει τι...»
«Μην αυταπατάσαι, Ερμιόνη, ξέρει πολύ καλά τι λέει», την έκοψε ο
Φρεντ κοιτώντας με απέχθεια
τον Κρίτσερ.
Στο μεταξύ, ο Κρίτσερ συνέχιΖε να μουρμουρίζει έχοντας καρφώσει τα
μάτια του στον Χάρι.
«Μα, αλήθεια, είναι ο Χάρι Πότερ; Ο Κρίτσερ βλέπει το σημάδι αυτός
πρέπει να είναι, το αγόρι
που σταμάτησε τον Άρχοντα του Σκότους, ο Κρίτσερ αναρωτιέται πώς
τα κατάφερε...» «Κι εμείς
επίσης», τον έκοψε ο Φρεντ. «Τελικά, θα μας πεις τι θέλεις;»
ρώτησε ο Τζορτζ. Ο Κρίτσερ
έστρεψε στον Τζορτζ τα πελώρια μάτια του. || «Ο Κρίτσερ
καθαρίΖει», είπε αόριστα. ,| «Εμένα
μου λες!» ακούστηκε μια φωνή πίσω από τον Χάρι. Ο Σείριος είχε
επιστρέψει και τώρα στεκόταν
στην πόρτα κι αγριο-κοίταΖε το ξωτικό. Ο θόρυβος στο χολ είχε
κοπάσει ίσως η κυρία Ουέσλι κι ο
Μάντουννκους να μετέφεραν τη διαφωνία τους στην κουΖίνα. Στη θέα
του Σείριου, ο Κρίτσερ
έκανε μια τόσο βαθιά υπόκλιση, που η γουρουνίσια μύτη του άγγιξε
το πάτωμα.
«Σήκω αμέσως», είπε εκνευρισμένος ο Σείριος. «Τι σκαρώνεις πάλι;»
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«Ο Κρίτσερ καθαρίζει», επανέλαβε το ξωτικό. «Ο Κρίτσερ Ζει για να
υπηρετεί τον τιμημένο οίκο
των Μπλακ...»
«Που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο μπλακ* από τη βρόμα»,
συμπλήρωσε ο Σείριος.
«Πάντα του άρεσαν τα χωρατά του αφέντη», είπε ο Κρίτσερ κάνοντας
άλλη μια υπόκλιση, «ο
οποίος είναι ένα αχάριστο γουρούνι που ράγισε την καρδιά της
μητέρας του...»
«Η μητέρα μου δεν είχε καρδιά, Κρίτσερ», νευρίασε ο Σείριοζ
«Κρατιόταν στη Ζωή από καθαρή
κακία».
Ο Κρίτσερ υποκλίθηκε ξανά ενώ εξακολουθούσε να μιλάει. «Ότι πει ο
αφέντης», μουρμούρισε
οργισμένος. «Ο αφέντης δεν είναι άξιος να σκουπίσει τη σκόνη από
τις μπότες της μητέρας του
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τι θα έλεγε η δύστυχη κυρά μου αν έβλεπε τώρα τον Κρίτσερ να τον
υπηρετεί, πώς τον μισούσε,
πόσο την απογοήτευσε...»
«Σε ρώτησα τι σκαρώνεις», τον έκοψε ψυχρά ο Σείριος. «Κάθε ©ορά
που κάνεις δήθεν ότι
καθαρίζεις, σουφρώνεις κάτι και το κρύβεις στο δωμάτιο σου για να
μην το πετάξουμε».
«Ο Κρίτσερ δε μετακινεί τίποτε από τη σωστή θέση του στο σπίτι του
αφέντη», αποκρίθηκε το
ξωτικό, για να προσθέσει βιαστικά και ψιθυριστά: «Η κυρά δε θα
συγχωρούσε ποτέ τον Κρίτσερ
αν άφηνε να πετάξουν αυτή την ταπισερί που βρίσκεται επτακόσια
χρόνια στην κατοχή της
οικογένειας. Ο Κρίτσερ πρέπει να τη σώσει, ο Κρίτσερ
δε θα αφήσει τον αφέντη, τους προδότες και τα βρομόπαιδα να την
καταστρέψουν...»
«Το φαντάστηκα πως είχε σχέση με την ταπισερί», είπε ο Σείριος
κοιτάΖοντας με απέχθεια τον
απέναντι τοίχο. «Σίγουρα θα έχει κάνει και σ' αυτήν το ξόρκι της
μόνιμης επικόλλησης. Αν όμως
καταφέρω να την ξεφορτωθώ, δε θα τη λυπηθώ καθόλου. Και τώρα φύγε,
Κρίτσερ».
Φαίνεται πως ο Κρίτσερ δεν μπορούσε να παρακούσει μιαν άμεση
διαταγή, ωστόσο το βλέμμα
που έριξε στον Σείριο, καθώς έφευγε μουρμουρίζοντας, έσταΖε
δηλητήριο.
«... γυρίζει από το ΑΖκαμπάν και το παίζει αφεντικό. Αχ, τι θα
έλεγε η δύστυχη κυρά μου αν
έβλεπε από μια μεριά αυτούς τους αχρείους που έκαναν κατάληψη στο
σπίτι της, που πετάνε
τους θησαυρούς της. Ορκίστηκε η κυρά μου πως δεν είναι γιος της,
αλλά αυτός ξαναγύρισε λένε
πως είναι δολοφόνος...»
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«Αν συνεχίσεις να μουρμουρίζεις, θα γίνω στ' αλήθεια δολοφόνος!»
φώναξε ο Σείριος καθώς
έκλεινε νευριασμένος την πόρτα πίσω από το ξωτικό.
«Σείριε, δε στέκει στα καλά του», τον δικαιολόγησε η Ερμιόνη. «Δεν
καταλαβαίνει ότι τον
ακούμε».
« Έμεινε ολομόναχος πάρα πολλά χρόνια», είπε ο Σείριος κι έπερνε
τρελές διαταγές από το
πορτρέτο της μητέρας μου και μιλούσε μόνοςτου, μα δεν παύει να
είναι ένα παλιό...» «Αν τον
ελευθέρωνες», πρότεινε η Ερμιόνη, «ίσως να...» «Δεν μπορούμε να
τον ελευθερώσουμε, ξέρει
πολλά για το τάγμα είπε κοφτά ο Σείριος. «Κι άλλωστε, κάτι τέτοιο
θα τον σκότωνε. Ζίτα του να
φύγει απ' αυτό το σπίτι και θα δεις πώς θα το πάρει!»ο Σείριος
πλησίασε στην ταπισερί που
προσπαθούσε να προ110
στατεύσει ο Κρίτσερ το υφαντό καταλάμβανε ολόκληρο τον τοίχο Ο
Χάρι κι οι άλλοι τον
ακολούθησαν.
Η ταπισερι" ήταν πάρα πολύ παλιά, ξεθωριασμένη και σκοροφα. γωμένη
σαν να την είχαν
τρυπήσει οι σουσουράδες. Παρ' όλα αυτά, η χρυσοκλωστή με την οποία
ήταν κεντημένη έλαμπε
αρκετά κι έτσι κατάφεραν να διακρίνουν ένα τεράστιο οικογενειακό
δέντρο που έφτανε ως το
Μεσαίωνα, όπως λογάριασε ο Χάρι. Από πάνω αναγραφόταν με μεγάλα
γράμματα:
Ο πανάρχαιος, τιμημένος Οίκος τωνΜπλακ «Τοuναurs pur»*
«Εσένα δε σε αναφέρει!» σχολίασε ο Χάρι αφού εξέτασε το κάτω μέρος
του οικογενειακού
δέντρου.
«Κάποτε ήμουν εδώ», είπε ο Σείριος και έδειξε μια μικρή,
στρογγυλή, καψαλισμένη τρύπα σαν
κάψιμο από τσιγάρο. «Αλλά η γλυκιά μανούλα μου με διέγραψε όταν το
έσκασα από το σπίτι.
Στον Κρίτσερ αρέσει πολύ να διηγείται αυτή την ιστορία».
«Το έσκασες από το σπίτι;»
«Γύρω στα δεκαέξι», είπε ο Σείριος. «Δεν άντεξα άλλο».
«Πού πήγες;» ρώτησε ο Χάρι κοιτώντας τον.
«Στο σπίτι του μπαμπά σου», απάντησε εκείνος. «Οι παππούδες σου
ήταν πολύ καλοί μαΖί" μου
με υιοθέτησαν, κατά κάποιον τρόπο, σαν δεύτερο γιο τους με είχαν.
Στις σχολικές διακοπές
κατασκήνωνα στου μπαμπά σου και στα δεκαεπτά έπιασα δικό μου
σπίτι. Ο θείος μου ο Αλφαρντ
μου άφησε κάμποσο χρυσάφι —προφανώς γιατί το είχε σκάσει κι
εκείνος— κι από τότε Ζούσα
μόνος μου. Και ήμουν πάντα ευπρόσδεκτος στο κυριακάτικο τραπέΖΙ
των παππούδων σου».
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«Μα... γιατί...;»
«...έφυγα;» Ο Σείριος χαμογέλασε πικρόχολα και πέρασε τα δάχτυλα
μέσα από τα μακριά κι
αχτένιστα μαλλιά του. «Γιατί τους μισούσα όλους: τους γονείς μου,
που είχαν ψύχωση με το
ανόθευτο αίμα και καβάλησαν το καλάμι επειδή κατάγονταν από παλιά
οικογένεια... τον ηλίθιο τον
αδελφό μου, που είχε αδύνατο χαρακτήρα και τους πίστεψε... να
τος».
Ο Σείριος έδειξε στο κατώτερο μέρος του οικογενειακού δέντρου το
όνομα «Ρέγκουλους Μπλακ».
Δίπλα στην ημερομηνία γέννησης βρισκόταν η ημερομηνία θανάτου
(πριν από δεκαπέντε
χρόνια).
«Ήταν μικρότερος από μένα», συνέχισε ο Σείριος, «και πολύ
καλύτερος γιος, όπως μου
κοπάναγαν νύχτα-μέρα».
«Αλλά πέθανε», είπε ο Χάρι.
«Ναι», έκανε ο Σείριος. «Βλέπεις, ήταν τόσο ηλίθιος, που έγινε
θανατοφάγος».
«Με δουλεύεις!»
«Έλα τώρα, Χάρι, δεν κατάλαβες τι είδους μάγοι ήταν οι δικοί μου
όταν είδες αυτό το σπίτι;»
εκνευρίστηκε ο Σείριος.
«Ήταν... ήταν κι οι γονείς σου θανατοφάγοι;»
«Όχι, όχι, αλλά, πίστεψε με, υιοθετούσαν τις θεωρίες του Βόλντεμορτ. ΕπίΖητούσαν κι αυτοί την
κάθαρση του γένους των μάγων, τον εξοστρακισμό όλων όσοι
κατάγονταν από Μαγκλ και τη
διαχείριση της εξουσίας μονάχα από τους καθαρόαιμους. Δεν ήταν οι
μόνοι, υπήρχαν πολλοί
ομόίδεάτες τους που ασπάΖονταν την κοσμοθεωρία του Βόλντεμορτ
προτού δείξει το αληθινό του
πρόσωπο... Όταν είδαν όμως μέχρι πού ήταν ικανός να φτάσει για να
αρπάξει την εξουσία, τους
κόπηκαν τα πόδια. Βάζω στοίχημα πάντως ότι οι γονείς μου θεωρούσαν
ήρωα τον Ρέγκουλους
όταν πρωτο-πηγε με το μέρος του Βόλντεμορτ»,
«Τον σκότωσαν οι χρυσούχοι;» ρώτησε διστακτικά ο Χάρι.
«Όχι, όχι», αποκρίθηκε ο Σείριος. «Τον δολοφόνησε ο Βόλντε-μορτ.
Ή, το πιθανότερο, διέταξε τη
δολοφονία του αμφιβάλλω αν ήταν τόσο σημαντικός ο Ρέγκουλους ώστε
να τον σκοτώσει ο ίδιος
ο Βόλντεμορτ. Απ' ότι έμαθα μετά το θάνατο του, στην αρχή
προσχώρησε στους θανατοφάγους
αλλά κατόπιν πανικοβλήθηκε απ' όσα του Ζητούσαν να κάνει και
προσπάθησε να αποχωρήσει.
Δεν είναι ομως τόσο απλό να υποβάλεις την παραίτηση σου στον
Βόλντε-μορτ. Ή θα τον
υπηρετείς σε όλη σου τη Ζωή ή θα πεθάνεις».
«Φαγητό», ακούστηκε η φωνή της κυρίας Ουέσλι.
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Κρατούσε μπροστά της το ραβδί ισορροπώντας στην
τεράστιο δίσκο με σάντουιτς
και κέίκ. Το πρόσωπο της ήταν αναψοκοκκινισμένο
θυμωμένη. Οι άλλοι έτρεξαν κοντά της ξελιγωμένοι από την πείνα, αλλά ο
Σείριο, που είχε σκύψει να
περιεργαστεί την ταπισερί.
«Είχα να τη δω χρόνια. Να ο Φινέας Νίγκελους...

άκρη του έναν
και φαινόταν ακόμη
Χάρι έμεινε με τον

ο προ-προπάπ-
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πος μου, βλέπεις;... Υπήρξε ο πιο αχώνευτος διευθυντής στα χρονικά
του "Χόγκουαρτς"... Να και
η Αραμίντα Μελιφλούα... εξαδέλφη της μητέρας μου... προσπάθησε να
περάσει νόμο που να
νομιμοποιεί το κυνήγι των Μαγκλ... και η αγαπητή θεια ΕΜαδώρα...
ξεκίνησε την οικογενειακή
παράδοση αποκεφαλισμού των σπιτικών ξωτικών όταν γερνούσαν πολύ
και δεν μπορούσαν να
μεταφέρουν το δίσκο με το τσάί... Βέβαια, όταν η οικογένεια μου
έβγαΖε κάποιον της προκοπής,
τον αποκήρυσσε. Βλέπω πως η Τονκς δεν είναι εδώ. Ίσως γι' αυτό ο
Κρίτσερ δε δέχεται διαταγές
από εκείνη υποτίθεται ότι πρέπει να εκτελεί τις διαταγές όλων των
μελών της οικογένειας...»
«Είσαι συγγενής με την Τονκς;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Χάρι.
«Ναι, η μητέρα της, η Ανδρομέδα, ήταν η αγαπημένη μου εξαδέλφη»,
απάντησε ο Σείριος
κοιτάΖοντας προσεκτικά την ταπισερί. «'Έχουν διαγράψει και την
Ανδρομέδα, κοίτα...» Έδειξε
άλλη μια μικρή, στρογγυλή, καψαλισμένη τρύπα ανάμεσα σε δύο
ονόματα, Μπέλατριξ και
Ναρκίσα. «Οι αδελφές της Ανδρομέδας είναι εδώ γιατί έκαναν καλούς,
ταιριαστούς γάμους με
καθαρόαιμους, αλλά η Ανδρομέδα παντρεύτηκε κάποιον που οι γονείς
του ήταν Μαγκλ, τον Τεντ
Τονκς, γι' αυτό...»
Ο Σείριος καμώθηκε ότι χτυπά με το ραβδί του την ταπισερί κι
έπειτα γέλασε πικρόχολα. Ο Χάρι
όμως δεν έκανε το ίδιο κοίταΖε τα ονόματα στα δεξιά της
καψαλισμένης τρύπας όπου κάποτε βρισκόταν το όνομα της Ανδρομέδας. Μια διπλή γραμμή κεντημένη με
χρυσοκλωστή ένωνε το
όνομα της Ναρκίσα Μπλοκ με του Λού-σιους Μαλφόι, ενώ μια μονή
κάθετη χρυσή γραμμή που
ξεκινούσε από τα ονόματα τους κατέληγε στο όνομα Ντράκο.
«Είσαι συγγενής με τους Μαλφόι!»
«Όλες οι καθαρόαιμες οικογένειες έχουν συγγένεια μεταξύ τους»,
εξήγησε ο Σείριος. «Αν

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

επιτρέπεις στους γιους και στις κόρες σου να παντρεύονται μόνο
καθαρόαιμους, οι επιλογές σου
είναι πολύ περιορισμένες έχουμε μείνει ελάχιστοι. Η Μόλι κι εγώ
είμαστε ξαδέλφια εξ αγχιστείας κι
ο Άρθουρ δεύτερος εξάδελφος μου. Αλλά μην μπεις στον κόπο να τους
ψάξεις εδώ — αν
θεωρούνται κάποιοι προδότες της τάξης τους, αυτοί είναι οι
Ουέσλι».
Ο Χάρι τώρα κοιτούσε το όνομα στα αριστερά της καψαλισμένης τρύπας
της Ανδρομέδας:
Μπέλατριξ Μπλοκ συνδεόταν με μια διπλή γραμμή με τον Ροδόλφο
ΛεστρέιντΖ.
«ΛεστρέιντΖ...» πρόφερε δυνατά ο Χάρι. Κάτι του θύμισε αυτό το
όνομα κάπου το είχε ξανακούσει, αλλά στην αρχή δεν μπορούσε να
θυμηθεί πού, αν και του
προκαλούσε ένα παράξενο, δυσάρεστο σφίξιμο στο στομάχι.
«Είναι στο ΑΖκαμπάν», είπε κοφτά ο Σείριος.
Ο Χάρι τον κοίταξε με περιέργεια.
«Η Μπέλατριξ κι ο άντρας της, ο Ροδόλφος, συνελήφθηκαν με τον
Μπάρτι Κρουτς υιό», συνέχισε
με την ίδια τραχιά φωνή ο Σείριος. «μάζι κι ο αδελφός του
Ροδόλφου, ο Ραμπάσταν».
Τότε ο Χάρι θυμήθηκε. Είχε δει την Μπέλατριξ ΛεστρέιντΖ στην
κιβωτό των στοχασμών του
Ντάμπλντορ, το παράξενο αυτό όργανο όπου αποθηκεύονταν οι σκέψεις
και οι αναμνήσεις ήταν
μια ψηλή μελαχρινή γυναίκα που είχε μάτια με βαριά βλέφαρα. Στη
δίκη της είχε σηκωθεί όρθια
και είχε διακηρύξει την πίστη της στο λόρδο Βόλντεμορτ, την
περηφάνια της που προσπάθησε να
τον βρει μετά την πτώση του και την πεποίθηση της ότι μια μέρα θα
ανταμειφθεί για την
αφοσίωση της.
«Ποτέ δεν είπες πως ήταν...»
«Έχει σημασία που είναι εξαδέλφη μου;» νευρίασε ο Σείριος. «Εγώ
δεν τους θεωρώ συγγενείς
μου. Ειδικά αυτήν. Έχω να τη δω από τότε που ήμουν στην ηλικία
σου, αν εξαιρέσεις μια
φευγαλέα ματιά που της έριξα όταν την έφεραν στο ΑΖκαμπάν. Λες να
καμαρώνω που έχω
συγγενείς σαν αυτήν;»
«Συγγνώμη», βιάστηκε να πει ο Χάρι. «Δεν ήθελα... απλώς
ξαφνιάστηκα, αυτό είναι όλο...»
«Δεν πειράΖει, μη Ζητάς συγγνώμη», μουρμούρισε ο Σείριος.
Τραβήχτηκε μακριά από την
ταπισερί κι έχωσε τα χέρια του στις τσέπες. «Δε μου αρέσει που
γύρισα εδώ», είπε με το βλέμμα
καρφωμένο στον απέναντι τοίχο. «Ποτέ δε φανταΖόμουν πως θα
παγιδευτώ ξανά σ' αυτό το
σπίτι».
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Ο Χάρι τον καταλάβαινε απόλυτα. Ήξερε πώς θα αισθανόταν κι ο ίδιος
αν, όταν μεγάλωνε και
πίστευε πως γλίτωσε για πάντα, ανα-γκαΖόταν να ξαναγυρίσει και να
Ζήσει στο σπίτι της οδού
Πριβέτ με τον αριθμό 4.
«Δε θα μπορούσαμε όμως να βρούμε καλύτερο αρχηγείο», συνέχισε ο
Σείριος. «Ο πατέρας μου
είχε εγκαταστήσει όλα τα μαγικά μέτρα ασφαλείας όταν Ζούσαμε εδώ.
Είναι απρόσιτο και δε θα
έρθουν ποτέ οι Μαγκλ να χτυπήσουν την πόρτα του — λες και θα το
ήθελαν! τώρα μάλιστα που
τέθηκε και υπό την προστασία του Ντάμπλντορ, δε
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θα Βρεις ασφαλέστερο σπίτι στον κόσμο. Ξέρεις, ο Ντάμπλντορ είναι
ο φύλακας του μυστικού του
Τάγματος. Κανένας δεν μπορεί να βρει το αρχηγείο αν δεν του πει ο
ίδιος προσωπικά πού είναι
το σημείωμα που σου έδειξε χθες το βράδυ ο μουντη ήταν από τον
Ντάμπλντορ...» από τα χείλη
του Σείριου ξέφυγε ένα κοφτό γέλιο σαν γάβγισμα. «Αν έβλεπαν οι
γονείς μου πώς
χρησιμοποιείται τώρα το σπίτι τους... το Πορτρέτο της μητέρας μου
σου δίνει μια ιδέα για το
πώς...» Συνο-Φρυώθηκε για μια στιγμή κι ύστερα αναστέναξε. «Πόσο
θα 'θελα να εβγαινα λίγο
έξω, να κάνω κάτι χρήσιμο. Ρώτησα τον Ντάμπλντορ αν μπορώ να σε
συνοδεύσω στο
πειθαρχικό — με τη μορφή του Σναφλς, Φυσικά— για ηθική υποστήριξη,
τι θα 'λεγες;»
Τα γόνατα του Χάρι λύθηκαν αυτομάτως. Είχε να σκεφτεί το
πειθαρχικό από το χθεσινοβραδινό
τραπέΖι απ' τη χαρά του που βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που
αγαπούσε κι έμαθε τι
συνέβαινε, το ξέχασε τελείως. Ωστόσο, τα λόγια του Σείριου
ξύπνησαν πάλι μέσα του εκείνη την
αβάσταχτη αγωνία. Κοίταξε την Ερμιόνη και τους Ουέσλι που είχαν
πέσει με τα μούτρα στα
σάντουιτς και Σκέφτηκε ότι θα γύριζαν στο «Χόγκουαρτς» χωρίς
εκείνον,
«Μη φοβάσαι», του είπε ο Σείριος. Ο Χάρι σήκωσε τα μάτια του και
διαπίστωσε ότι ο νονός του
τον παρατηρούσε. «Είμαι σίγουρος οτι θα αθωωθείς στο θέσπισμα περί
Μυστικότητας της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων προβλέπεται η χρήση μαγείας για
λόγους Αυτοάμυνας».
«Ναι, αλλά αν με αποβάλουν τελικά», ρώτησε σιγανά ο Χάρι, μπορώ να
έρθω να μείνω μαζί
σου;»
Ο Σείριος χαμογέλασε μελαγχολικά, «θα δούμε».
«θα ένιωθα πολύ καλύτερα για το πειθαρχικό, αν ήξερα ότι δε θα
υποχρεωθώ να επιστρέψω
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στους Ντάρσλι», τον πίεσε ο Χάρι.
«ΦαντάΖομαι πόσο άσχημα σου φέρονται για να προτιμάς αυτό το
σπίτι», σχολίασε ο Σείριος
σκυθρωπός.
«Εσείς οι δυο, βιαστείτε γιατί δε θα μείνει ψίχουλο», τους φώναξε
η κυρία Ουέσλι.
Ο νονός του άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό, έριξε μια βλοσυρή ματιά
στην ταπισερί και πήγε με
τον Χάρι κοντά στους άλλους.
Το απόγευμα, καθώς άδειαΖαν τις βιτρίνες, ο Χάρι προσπαθούσε να μη
σκέφτεται το πειθαρχικό.
Ευτυχώς γι' αυτόν, ήταν μια δουλειά που απαιτούσε μεγάλη
αυτοσυγκέντρωση, γιατί πολλά από
τα αντικείμενα δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σκονισμένα ράφια
τους.
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Τον Σείριο τον δάγκωσε άσχημα μια ασημένια ταμπακέρα μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα το χέρι του
καλύφθηκε από μια αντιαισθητική καφετιά κρούστα σαν γάντι.
«Δεν είναι τίποτα», είπε εξετάΖοντας με περιέργεια το χέρι του
προτού το χτυπήσει με το ραβδί
του. «Πρέπει να είχε μέσα εξανθηματική σκόνη», συμπλήρωσε,
επαναφέροντας το δέρμα του στη
φυσιολογική του κατάσταση. Κατόπιν, έριξε την ταμπακέρα στο σάκο
όπου έβαΖαν ότι ήταν για
πέταμα. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Χάρι είδε τον Τζορτζ να τυλίγει
το χέρι του με ένα πανί, να
σουφρώνει την ταμπακέρα και να την κρύβει στην τσέπη του μαζί με
τις σου-σουράδες.
Βρήκαν ένα απωθητικό ασημένιο αντικείμενο σαν διπλή λαβίδα με
πολλά πόδια, που
σκαρφάλωσε σαν αράχνη στο μπράτσο του Χάρι, μόλις πήγε να το
πιάσει, και προσπάθησε να
τον δαγκώσει. Ο Σείριος το τσάκωσε και το συνέθλιψε στη στιγμή με
ένα βαρύ τόμο, που είχε τον
τίτλο Η Αριστοκρατία της Φύσης: Γενεαλογία των Μάγων. Υπήρχε ένα
μουσικό κουτί που έπαιΖε
ένα γλυκό μελαγχολικό σκοπό σε λίγο κυριεύτηκαν όλοι από μιαν
ανεξήγητη ατονία, μέχρι που η
Τζίνι σκέφτηκε να κλείσει το κουτί. Βρήκαν επίσης ένα Βαρύ
μενταγιόν που δεν μπόρεσε κανείς
να ανοίξει, πολλές αρχαίες σφραγίδες και, μέσα σ' ένα σκονισμένο
κουτί, ένα παράσημο του
Τάγματος του Μέρλιν, που είχε απονεμηθεί στον παππού του Σείριου
«για τις υπηρεσίες του στο
Υπουργείο».
«Αυτό σημαίνει ότι τους δώρισε πάρα πολύ χρυσό», σχολίασε
περιφρονητικά ο Σείριος καθώς
πέταγε το παράσημο στο σάκο με τα σκουπίδια.
Ο Κρίτσερ γλίστρησε πολλές φορές μέσα στο δωμάτιο και προσπάθησε
να υφαρπάξει διάφορα
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πράγματα, κρύβοντας τα κάτω από το ύφασμα που είχε Ζωσμένο στους
γοφούς του κάθ
ε φορά που τον τσάκωναν, τους έλουΖε με φρικτές κατάρες. Όταν ο
Σείριος του πήρε με το ζόρι
ένα βαρύτιμο χρυσό δαχτυλίδι με το οικόσημο των Μπλακ, ο Κρίτσερ
άρχισε να κλαίει από το
κακό του και βγήκε από το σαλόνι με γοερούς λυγμούς, λούΖοντας τον
Σείριο με βρισιές που
πρώτη Φορά άκουγε το αγόρι.
« Ηταν του πατέρα μου», εξήγησε εκείνος, ενώ έριχνε στο σάκο το
δαχτηλίδι . «Ο Κρίτσερ δεν του
ήταν τόσο αφοσιωμένος όσο στη μητέρα μου την περασμένη βδομάδα,
ωστόσο, τον έπιασα να
κλέβειένα παλιό παντελόνι του πατέρα μου».
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Τις επόμενες μέρες, η κυρία Ουέσλι τους ξεθέωσε στη δουλεία. Τους
πήρε τρεις ολόκληρες μέρες
να απολυμάνουν το σαλόνι. Τα;
μοναδικά ανεπιθύμητα αντικείμενα που έμειναν στο τέλος ήταν η
ταπισερί με το οικογενειακό
δέντρο των Μπλοκ, που στάθηκε αδύνατον να την ξεκρεμάσουν απ' τον
τοίχο, και το σεκρετέρ
που κλυ-δωνίΖοταν. Ο Μούντι δεν είχε περάσει από το αρχηγείο κι
έτσι δεν ήταν σίγουροι τι
βρισκόταν στο εσωτερικό του επίπλου.
Από το σαλόνι πέρασαν στην τραπεΖαρία του σογείου, όπου ανακάλυψαν
αράχνες σαν πιατάκια
του καφέ, κρυμμένες κάτω από τον μπουφέ (ο Ρον έσπευσε να φύγει
λέγοντας ότι πάει να φτιάξει
ένα φλιτζάνι τσάί κι έκανε μιάμιση ώρα να γυρίσει). Ο Σείριος
πέταξε χωρίς κανένα δισταγμό στο
σάκο απορριμμάτων το καλό πορσελάνινο σερβίτσιο με το οικόσημο και
το ρητό των Μπλακ, ενώ
την ίδια τύχη είχε και μια σειρά από παλιές φωτογραφίες με
μαυρισμένες ασημένιες κορνίζες οι
ένοικοι" τους στρίγκλίΖαν διαπεραστικά καθώς θρυμματίζονταν τα
τζάμια που τους κάλυπταν.
Μπορεί ο Σνέιπ να ονόμαΖε «καθαριότητα» αυτή τη δουλειά, κατά τη
γνώμη του Χάρι, όμως,
επρόκειτο για έναν πόλεμο εναντίον του σπιτιού, το οποίο πρόβαλλε
λυσσαλέα αντίσταση με την
υποκίνηση και τη συνδρομή του Κρίτσερ. Το σπιτικό ξωτικό ξεφύτρωνε
συνεχώς μπροστά τους
και τα μουρμουρητά του γίνονταν όλο και πιο προσβλητικά, καθώς
προσπαθούσε να κλέψει ότι
μπορούσε από τους σάκους απορριμμάτων. Ο Σείριος αναγκάστηκε να το
απειλήσει ότι θα του
επιβάλει να φοράει ρούχα, αλλά εκείνο τον κοίταξε με τα υγρά του
μάτια και είπε: «Ο αφέντης
μπορεί να κάνει ότι νο-μίΖει». Κι έπειτα απομακρύνθηκε
μουρμουρίζοντας δυνατά: «Αλλά ο
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αφέντης δε θα διώξει τον Κρίτσερ, όχι, όχι, γιατί ο Κρίτσερ ξέρει
τα σχέδια του, ω, ναι, ξέρει ότι
μηχανορραφεί εναντίον του Άρχοντα του Σκότους με τους
λασποαίματους και τους προδότες, και
τα αποβρά-σματα της κοινωνίας...»
Ύστερα απ' αυτό, ο Σείριος, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της
Ερμιόνης, βούτηξε τον Κρίτσερ από
το ρούχο του και τον πέταξε έξω από το δωμάτιο. , Το κουδούνι
χτυπούσε αρκετές φορές την
ημέρα, δίνοντας στη μητέρα του Σείριου το σύνθημα να αρχίσει τα
ουρλιαχτά. Ο Χάρι και τα άλλα
παιδιά προσπαθούσαν κάθε φορά να κρυφακούσουν τα λόγια του
εκάστοτε επισκέπτη, μα
αποκόμιΖαν ελάχιστα πράγματα από τις κλεφτές ματιές που έριχναν
και τις αποσπασματικές
φράσεις που
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έπιανε το αφτί τους, προτού τους ανακαλέσει στην τάξη η κυρία
Ουέσλι. Ο Σνέιπ πέρασε αρκετές
φορές από το σπίτι αν και, προς μεγάλη ανακούφιση του Χάρι, δε
διασταυρώθηκαν οι δρόμοι
τους. Το αγόρι είδε επίσης από μακριά την κυρία ΜακΓκόναγκαλ, την
καθηγήτρια
μεταμορφώσεων, που φάνταΖε πάρα πολύ γριά με το φόρεμα και το
παλτό των Μαγκλ έδειχνε
πολύ βιαστική για να χασομερήσει στο σπίτι. Μερικές φορές, όμως,
οι επισκέπτες έμεναν για να
βοηθήσουν. Η Τονκς, για παράδειγμα, ήταν μαΖίτους εκείνο το
αξέχαστο απόγευμα που
ανακάλυψαν ένα γέρικο φονικό δαιμονικό σ' ένα λουτρό του δεύτερου
πατώματος. Ο Λούπιν —
που έμενε στο σπίτι με τον Σείριο, αλλά εξαφανιΖόταν για μεγάλα
διαστήματα σε αποστολές του
Τάγματος— τους βοήθησε να επισκευάσουν ένα εκκρεμές, που είχε το
κακό συνήθειο να χτυπάει
στα καλά του καθουμένου, κόβοντας το αίμα όποιου περνούσε από
μπροστά του. Ο
Μάντουννκους αποκαταστάθηκε ως ένα βαθμό στα μάτια της κυρίας
Ουέσλι, όταν έσωσε τον Ρον
από έναν παλαιό πορφυρό μανδύα, που προσπάθησε να στραγγαλίσει το
αγόρι μόλις εκείνο τον
έβγαλε από την ντουλάπα.
Ο Χάρι, αν κι εξακολουθούσε να μην κοιμάται καλά τις νύχτες και να
ονειρεύεται σκοτεινούς,
δαιδαλώδεις διαδρόμους και κλει-δαμπαρωμένες πόρτες που έκαναν το
σημάδι του να
μυρμηγκιάΖει, περνούσε καλά για πρώτη φορά εκείνο το καλοκαίρι.
Όσο ήταν απασχολημένος με
κάτι, αισθανόταν ευτυχισμένος. Μόλις όμως τελείωνε τις δουλειές
του και η ετοιμότητα του
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χαλάρωνε, ή ξάπλωνε κουρασμένος στο κρεβάτι και χάΖευε τις σκιές
που χόρευαν στο ταβάνι, η
σκέψη του πειθαρχικού συμβουλίου ξεπηδούσε απότομα κι ερχόταν να
τον βασανίσει. Ο φόβος
καρφωνόταν στα σπλάχνα του σαν μαχαίρι κι αναρωτιόταν τι θα
απογίνει αν τον αποβάλουν.
Ήταν τόσο φρικτή αυτή η προοπτική, που δεν τολμούσε να τη
διατυπώσει ανοιχτά, ούτε καν στον
Ρον και στην Ερμιόνη. Κι αυτοί με τη σειρά τους, αν και τους
έβλεπε συχνά να ψιθυρίσουν
ρίχνοντας ανήσυχες ματιές προς το μέρος του, ακολουθούσαν το
παράδειγμα του και δεν
ανέφεραν αυτό το θέμα. Μερικές φορές παρασυρόταν άθελα του κι
έβλεπε με τα μάτια της
φαντασίας του κάποιον απρόσωπο γραφειοκράτη του Υπουργείου Μαγείας
να τσακίζει στα δυο
το ραβδίτου και να τον διατάΖει να επιστρέψει στους Ντάρσλι...
Εκείνος ομως δε θα τους έκανε τη
χάρη. Είχε πάρει την απόφαση του. θα γϋρίΖε εδώ, στην Γκρίμολντ
Πλέις, να Ζήσει με τον Σείριο.
Την Τετάρτη το βράδυ, κι ενώ καθόταν στο τραπέΖΙ, ένιωσε σαν
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να έπεσε ένα τούβλο στο στομάχι του όταν η κυρία Ουέσλι γύρισε
προς το μέρος του και είπε
χαμηλόφωνα: «Σου ετοίμασα τα καλύτερα ρούχα σου για αύριο, Χάρι,
και θέλω να λουστείς
απόψε. Η καλή πρώτη εντύπωση μπορεί να κάνει θαύματα».
Ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζίνι σταμάτησαν την
κουβέντα και κάρφωσαν πάνω
του τα μάτια τους. Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά και προσπάθησε να
συνεχίσει το φαγητό του, μα το
στόμα του είχε στεγνώσει και δεν κατέβαινε τίποτα.
«Πώς θα πάω στο υπουργείο;» ρώτησε την κυρία Ουέσλι όσο πιο
αδιάφορα μπορούσε.
«θα σε πάρει μαζί του ο Άρθουρ το πρωί, καθώς θα πηγαίνει στη
δουλειά», του απάντησε εκείνη.
Ο κύριος Ουέσλι, που καθόταν αντίκρυ στον Χάρι, του χαμογέλασε
ενθαρρυντικά, «θα περιμένεις
στο γραφείο μου μέχρι να έρθει η ώρα του πειθαρχικού συμβουλίου»,
είπε.
Το αγόρι κοίταξε τον Σείριο, μα πριν προλάβει καν να ανοίξει το
στόμα του, η απάντηση ήρθε από
την κυρία Ουέσλι.
«Ο καθηγητής Ντάμπλντορ βρίσκει παρακινδυνευμένη την ιδέα να σε
συνοδεύσει ο Σείριος κι
οφείλω να ομολογήσω...»
«...ότι συμφωνώ μαΖί του», συμπλήρωσε ο Σείριος με σφιγμένα
δόντια.
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Η κυρία Ουέσλι σούφρωσε τα χείλη της. |
«Πότε σ' τα είπε αυτά ο Ντάμπλντορ;» ρώτησε ο Χάρι κοιταΖΟ-| ντας
το νονό του κατάματα. |
«Πέρασε χθες τη νύχτα, όταν έπεσες για ύπνο», ήρθε η απάντη-| ση
από την κυρία Ουέσλι. |
Ο Σείριος κάρφωσε νευριασμένος μια πατάτα με το πιρούνι του. | Ο
Χάρι έστρεψε την προσοχή
του στο πιάτο του. Το γεγονός ότι ο Ντάμπλντορ είχε έρθει στο
σπίτι την παραμονή του
πειθαρχικού συμβουλίου και δε Ζήτησε να τον δει, τον έκανε να
νιώσει ακόμη χειρότερα.
Το Υπουργείο Μαγείας
Το άλλο πρωί, ο Χάρι τινάχτηκε απότομα από τον ύπνο του στις
πεντέμισι η ώρα σαν να
ούρλιαξε κάποιος μέσα στ' αφτί του. Έμεινε λίγα δευτερόλεπτα
ακίνητος, με τη σκέψη του
πειθαρχικού συμβουλίου να πλημμυρίσει όλα τα κύτταρα του μυαλού
του κι ύστερα, μη
αντέχοντας άλλο, σηκώθηκε από το κρεβάτι και φόρεσε τα γυαλιά του.
Η κυρία Ουέσλι είχε
απλώσει στα πόδια του κρεβατιού του το φρεσκοπλυμένο τζιν του κι
ένα μπλουΖάκι. Ο Χάρι
ντύθηκε βιαστικά. Ο άδειος πίνακας στον τοίχο κρυφογέλασε
ειρωνικά.
Ο Ρον κοιμόταν του καλού καιρού ξαπλωμένος ανάσκελα, με ανοιχτό το
στόμα. Δε σάλεψε
καθόλου όταν ο φίλος του διέσχισε το δωμάτιο. Ο Χάρι βγήκε στο
κεφαλόσκαλο κι έκλεισε
αθόρυβα πίσω του την πόρτα. Προσπαθώντας να μη σκέφτεται την
επόμενη φορά που θα
έβλεπε τον Ρον, και ίσως να μην ήταν πια συμμαθητές στο
«Χόγκουαρτς», κατέβηκε τη σκάλα
περνώντας δίπλα από τα Βαλσαμωμένα κεφάλια των προγόνων του
Κρίτσερ και κατευθύνθηκε
προς την κουΖίνα.
Περίμενε να τη βρει άδεια, αλλά μόλις έφτασε στην πόρτα άκουσε
σιγανές ομιλίες από μέσα. Την
άνοιξε και αντίκρισε τον κύριο και την κυρία Ουέσλι, τον Σείριο,
τον Λούπιν και την Τονκς να κάθονται στο τραπέΖι σαν να τον περίμεναν. Όλοι ήταν έτοιμοι για έξω
εκτός από την κυρία Ουέσλι
που φορούσε τη μοβ καπιτονέ ρόμπα της. Μόλις μπήκε ο Χάρι,
σηκώθηκε όρθια.
«Πρωινό», είπε καθώς έβγαΖε το ραβδί της κι έτρεχε στο τζάκι.
«Κα... καλημέρα, Χάρι», χασμουρήθηκε η Τονκς. Σήμερα το
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πρωί τα μαλλιά της ήταν ξανθά και σγουρά. «Κοιμήθηκες καλά;»
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι.
«Εγώ δε... δεν έκλεισα μάτι», συνέχισε με ακόμη ένα Βαθύ
χασμουρητό. «Έλα, κάθισε...»
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Τράβηξε μια καρέκλα ρίχνοντας, κατά λάθος, κάτω τη διπλανή της.
«Τι θέλεις, Χάρι;» ρώτησε η κυρία Ουέσλι. «Χυλό; Τηγανίτες;
Παστή ρέγγα; Αβγά με μπέίκον; Φρυγανισμένο ψωμί;»
«Ε... λίγο φρυγανισμένο ψωμί, ευχαριστώ», είπε ο Χάρι.
Ο Λουπιν του έριξε μια ματιά κι ύστερα στράφηκε στην Τονκς:
«Τι έλεγες για τον Σκρίμτζεουρ;»
«Α... ναι... πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, κάνει παράξενες
ερωτήσεις στον Κίνγκσλι και σ'
εμένα...»
Ο Χάρι ένιωσε μιαν αόριστη ανακούφιση που δε χρειαΖόταν να
συμμετάσχει στη συΖήτηση. Η
καρδιά του ήταν σφιγμένη από αγωνία. Η κυρία Ουέσλι τοποθέτησε
μπροστά του μερικές φέτες
φρυ-γανισμένου ψωμιού και μαρμελάδα προσπάθησε να φάει αλλά ήταν
σαν να μασούσε το
χαλί. Η μητέρα του Ρον κάθισε δίπλα του και βάλθηκε να σιάΖει το
μπλουΖάκι του, έσπρωξε μέσα
την ετικέτα κι έστρωσε τις Ζάρες στους ώμους του. Ο Χάρι θα
προτιμούσε να τον αφήσει ήσυχο.
«... και θα πω στον Ντάμπλντορ ότι δεν μπορώ να κάνω αύριο
νυχτερινή βάρδια, είμαι πο... πολύ
κουρασμένη», απόσωσε με ένα βαθύ χασμουρητό η Τονκς.
«θα σε αντικαταστήσω εγώ», είπε ο κύριος Ουέσλι. «Είμαι μια χαρά
κι άλλωστε έχω να τελειώσω
μιαν αναφορά...» Ο κύριος Ουέσλι δε φορούσε το μανδύα του μάγου
αλλά ένα παντελόνι με
λεπτή ρίγα κι ένα παλιό αεροπορικό μπουφάν. Γύρισε το βλέμμα του
από την Τονκς στον Χάρι.
«Πώς αισθάνεσαι;» Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους.
«Σε λίγο τελειώνουν όλα», είπε ενθαρρυντικά ο κύριος Ουέσλι. «Σε
λίγες ώρες θα έχεις
καθαρίσει». Το αγόρι δεν είπε τίποτα.
«Το συμβούλιο θα γίνει στον όροφο μου, στο γραφείο της Αμέ-Λια
Μπόουνς. Είναι διευθύντρια
του Τμήματος Επιβολής του Μαγικού Νόμου αυτή θα σου πάρει
κατάθεση».
«Η Αμέλια Μπόουνς είναι εντάξει, Χάρι», είπε Ζωηρά η Τονκς. «Είναι
δίκαιος άνθρωπος και θα
προσέξει ότι πεις».
Ο Χάρι δεν ήξερε τι ν' απαντήσει και περιορίστηκε σ' ένα νεύμα.
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«Μην τα χάσεις», τον συμβούλεψε απλά ο Σείριος. «Να είσαι
ευγενικός και να περιοριστείς στα
γεγονότα».
Ο Χάρι έγνεψε ξανά.
«'Έχεις το νόμο με το μέρος σου», πρόσθεσε σιγανά ο Λούπιν. «Ακόμη
και οι ανήλικοι μάγοι
έχουν δικαίωμα να κάνουν μάγια όταν απειλείται η Ζωή τους».
Κάτι υγρό και παγωμένο κύλησε στον αυχένα του Χάρι προς στιγμήν
νόμιζε ότι του έκαναν το
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ξόρκι του καμουφ
λάζ, αλλά έπειτα κατάλαβε ότι η κυρία Ουέσλι
είχε επιτεθεί στα μαλλιά
του με μια βρεγμένη χτένα. Προσπάθησε να τα στρώσει στην κορφή του
κεφαλιού. «Έτσι πετάνε
πάντα;» ρώτησε απελπισμένη.
Το αγόρι έγνεψε καταφατικά.
Ο κύριος Ουέσλι κοίταξε το ρολόι του και αμέσως μετά τον Χάρι.
«Πρέπει να πηγαίνουμε», είπε.
«θα φτάσουμε λίγο πιο νωρίς, αλλά καλύτερα να περιμένεις στο
υπουργείο παρά κλεισμένος εδώ
μέσα».
«Εντάξει», έκανε μηχανικά ο Χάρι, που άφησε το φρυγανισμένο ψωμί
του και σηκώθηκε όρθιος.
«Μη φοβάσαι τίποτα», του είπε η Τονκς χτυπώντας τον στον ώμο.
«Καλή επιτυχία», συμπλήρωσε ο Λούπιν. «Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε
όλα καλά».
«Κι αν όχι», συνέχισε βλοσυρά ο Σείριος, «θα έχει να κάνει μαΖί
μου η Αμέλια Μπόουνς».
Ο Χάρι χαμογέλασε βεβιασμένα.
Η κυρία Ουέσλι τον αγκάλιασε, «θα σταυρώσουμε όλοι τα δάχτυλα μας
για γούρι», τον
καθησύχασε.
«Εντάξει», είπε ο Χάρι. «Λοιπόν... θα σας δω αργότερα».
Ακολούθησε τον κύριο Ουέσλι στο ισόγειο και ύστερα διέσχισαν το
μεγάλο χολ. Άκουσε τη μητέρα
του Σείριου να μουγκρίΖει στον ύπνο της πίσω από τις κουρτίνες. Ο
κύριος Ουέσλι ξεκλείδωσε
την πόρτα και βγήκαν στην ψυχρή γκρίΖα αυγή.
«Συνήθως δεν πάτε με τα πόδια στη δουλειά, έτσι δεν είναι;» τον
Ρώτησε ο Χάρι καθώς έκαναν
το γύρο της πλατείας.
«Τις περισσότερες φορές διακτινίΖομαι», αποκρίθηκε ο κύριος
Ουέσλι, «αλλά εσύ δεν μπορείς,
και σκέφτηκα πως είναι καλύτερα να μην πάμε με μαγικό τρόπο... θα
κάνεις καλύτερη εντύπωση,
δεδομένων των κατηγοριών που σε βαρύνουν...»
Ο κύριος Ουέσλι βάδιζε με το χέρι του στην τσέπη. Ο Χάρι ήξερε
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ότι έσφιγγε το ραβδί' του. Οι δρόμοι ήταν έρημοι σχεδόν, μα όταν
έφτασαν στο μικρό
καταθλιπτικό σταθμό του μετρό, τον βρήκαν γεμάτο κόσμο που πήγαινε
στη δουλειά. Ο κύριος
Ουέσλι, όπως πάντα, όταν βρισκόταν ανάμεσα σε Μαγκλ που
διεκπεραίωναν τις καθημερινές
ασχολίες τους, συγκρατούσε με κόπο τον ενθουσιασμό του.
«Καταπληκτικό», ψιθύρισε δείχνοντας τα μηχανήματα αυτόματης
έκδοσης εισιτηρίων.
«Μεγαλοφυές».
«Δε λειτουργούν», είπε ο Χάρι δείχνοντας την πινακίδα.
«Παρ' όλα αυτά...» Ο κύριος Ουέσλι κοίταξε τρυφερά τα μηχανήματα.
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Τους έβγαλε εισιτήρια ένας νυσταγμένος ταμίας (ανέλαβε τη
συναλλαγή ο Χάρι, γιατί ο κύριος
Ουέσλι μπερδευόταν με τα χρήματα των Μαγκλ) και πέντε λεπτά
αργότερα επιβιβάΖονταν στο
τρένο που θα τους μετέφερε στο κέντρο του Λονδίνου. Ο κύριος
Ουέσλι ήταν νευρικός και
συμβουλευόταν κάθε τόσο το χάρτη του μετρό πάνω από την πόρτα του
βαγονιού.
«Άλλοι τέσσερις σταθμοί, Χάρι... Τώρα μας μένουν τρεις... Σε δύο
φτάνουμε...»
Κατέβηκαν σ' ένα σταθμό στην καρδιά του Λονδίνου κι ακολούθησαν το
κύμα των ανθρώπων
που έβγαιναν από το σταθμό με τους χαρτοφύλακες στο χέρι. Ανέβηκαν
από τις κυλιόμενες
σκάλες, πέρασαν από τον έλεγχο εισιτηρίων (ο κύριος Ουέσλι
ενθουσιάστηκε μόλις είδε την ειδική
σχισμή να καταπίνει το εισιτήριο του) και βγήκαν σε ένα φαρδύ
δρόμο με πυκνή κίνηση, που
πλαισιωνόταν από επιβλητικά κτίρια.
«Πού είμαστε;» ρώτησε σαστισμένος ο κύριος Ουέσλι και για μια
στιγμή ο Χάρι φοβήθηκε πως
κατέβηκαν σε λάθος σταθμό, παρόλο που ο κύριος Ουέσλι
συμβουλευόταν συνεχώς το χάρτη αλλά αμέσως μετά είπε: «Α, ναι... από δω, Χάρι», και τον οδήγησε σε
μια πάροδο. «Συγγνώμη»,
εξήγησε κατόπιν, «αλλά δεν έρχομαι ποτέ με το μετρό κι όλα
δείχνουν διαφορετικά από την
οπτική γωνία των Μαγκλ. Να φανταστείς, πρώτη φορά χρησιμοποιώ την
είσοδο των
επισκεπτών», !
Όσο προχωρούσαν, τόσο μικρότερα και λιγότερο εντυπωσιακα γίνονταν
τα κτίρια, μέχρι που
έφτασαν σ' ένα δρόμο όπου υπήρχαν παλιές πολυκατοικίες που
στέγαΖαν γραφεία, μια παμπ κι
ένας ξεχείλος κάδος σκουπιδιών. Ο Χάρι περίμενε ότι το Υπουργείο
Μαγείας θα βρισκόταν σε μια
πολύ πιο εντυπωσιακή συνοικία.
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«Φτάσαμε», έκανε πρόσχαρα ο κύριος Ουέσλι κι έδειξε έναν παλιό
κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο,
που του έλειπαν κάμποσοι υαλοπίνακες και βρισκόταν μπροστά σε έναν
τοίχο καλυμμένο με
γκράφιτι. «Ύστερα από σένα, Χάρι», είπε κι άνοιξε την πόρτα του
τηλεφωνικού θαλάμου.
Ο Χάρι μπήκε μέσα ελαφρώς σαστισμένος. Ο κύριος Ουέσλι στριμώχτηκε
δίπλα του κι έκλεισε
την πόρτα. Μόλις που χωρούσαν ο Χάρι ήταν κολλημένος στην
τηλεφωνική συσκευή, που
κρεμόταν ξεχαρβαλωμένη σε μια γωνία σαν να προσπάθησε κάποιος
βάνδαλος να την γκρεμίσει.
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Ο κύριος Ουέσλι άπλωσε το χέρι του μπροστά από τον Χάρι και σήκωσε
το ακουστικό.
«Φοβάμαι πως είναι χαλασμένο, κύριε Ουέσλι», είπε ο Χάρι.
«Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα», απάντησε εκείνος κρατώντας ψηλά
το ακουστικό και
κοιτάζοντας το καντράν. «Για να δούμε... έξι...» σχημάτισε τον
αριθμό, «δύο... τέσσερα... κι άλλο
τέσσερα... κι άλλο δύο...»
Όταν σταμάτησε να γυρίζειο δίσκος του καντράν, ακούστηκε μέσα στον
τηλεφωνικό θάλαμο μια
ψυχρή γυναικεία φωνή, όχι από το ακουστικό που κρατούσε ο κύριος
Ουέσλι αλλά δυνατά και
καθαρά σαν να στεκόταν δίπλα τους μια αόρατη γυναίκα.
«Καλωσορίσατε στο Υπουργείο Μαγείας. Αναφέρατε, παρακαλώ, το όνομα
σας και το λόγο
επίσκεψης».
«Ε...» έκανε ο κύριος Ουέσλι, που προφανώς δεν ήξερε αν έπρεπε να
μιλήσει στο ακουστικό.
Συμβιβάστηκε φέρνοντας το μικρόφωνο στο αφτί του. «Άρθουρ Ουέσλι,
Γραφείο Ανάρμοστης
Χρήσης Μαγείας, συνοδεύω τον Χάρι Πάτερ, που κλήθηκε να παραστεί
στο πειθαρχικό
συμβούλιο...»
«Ευχαριστώ», είπε η ψυχρή γυναικεία φωνή. «Ο επισκέπτης
παρακαλείται να φορέσει την κάρτα
του στο στήθος».
Ακούστηκε ένα κλικ κι ένα κροτάλισμα, κι ο Χάρι είδε κάτι να
γλιστράει από τη μεταλλική υποδοχή
επιστροφής κερμάτων. Το έπιαΣΕ ήταν μια τετράγωνη ασημόχρωμη κάρτα
που έγραφε: Χάρι
πότερ, Πειθαρχικό Συμβούλιο. Την καρφίτσωσε στο μπλουΖάκι του ενω
η γυναικεία η φωνή
ακούστηκε πάλι.
«Ο επισκέπτης θα υποβληθεί σε έρευνα και θα παραδώσει το ραβδί
του για καταχώριση στο
γραφείο ασφαλείας, που βρίσκεται στο βάθος του αίθριου».
Ξαφνικά, το δάπεδο του τηλεφωνικού θαλάμου άρχισε να τρέ124
μει. ΒούλιαΖαν αργά στο έδαφος. Ο Χάρι κοίταξε φοβισμένος το
πεΖοδρόμιο που άρχισε να
υψώνεται γύρω από τα γυάλινα τοιχώματα του θαλάμου μέχρι που τους
τύλιξε το σκοτάδι. Έπειτα
δεν έβλεπε τίποτε άκουγε μόνο ένα πνιχτό τρίξιμο καθώς κατέβαινε ο
θάλαμος σε όλο και
μεγαλύτερο βάθος. Ύστερα από κάνα λεπτό, που του φάνηκε αιώνας,
μια χρυσή αχτίδα φώτισε
τα πόδια του κι απλώθηκε σιγά σιγά σ' όλο του το σώμα, ώσπου
έφτασε στο πρόσωπο του
αναγκάΖοντάς τον να κλείσει τα μάτια του που είχαν δακρύσει. «Το
Υπουργείο Μαγείας σας
εύχεται καλημέρα», ακούστηκε
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ξανά η γυναικεία φωνή.
Η πόρτα του τηλεφωνικού θαλάμου άνοιξε πρώτος βγήκε ο κύριος
Ουέσλι κι έπειτα ο Χάρι, που
είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Βρίσκονταν στην άκρη ενός μεγάλου
πολυτελούς χώρου με καλογυαλισμένο, σκούρο, ξύλινο πάτωμα. Το χρώμα της οροφής ήταν
πρασινογάλαΖΟ κι είχε ένθετα
λαμπερά χρυσά σύμβολα, που μετακινούνταν κι άλλαΖαν σχήμα σαν
τεράστιος ουράνιος πίνακας
ανακοινώσεων. Οι τοίχοι δεξιά κι αριστερά είχαν σκουρόχρωμη ξύλινη
επένδυση κι αμέτρητα
τζάκια με επίχρυσες κορνίζες. Από τα τζάκια της αριστερής πλευράς
εμφανιΖόταν κάθε λίγα
δευτερόλεπτα ένας μάγος με ένα απαλό θρόισμα. Στη δεξιά πλευρά,
μπροστά από τα τζάκια, οι
μάγοι που ήθελαν να αναχωρήσουν από το υπουργείο
σχημάτιΖαν μικρές ουρές.
Στη μέση της αίθουσας υπήρχε ένα σιντριβάνι, με ένα σύμπλεγμα
χρυσών αγαλμάτων σε
υπερφυσικό μέγεθος στο κέντρο της στρογγυλής κρήνης. Το ψηλότερο
απ' όλα παρουσίαΖε έναν
αρχοντικό μάγο με το ραβδί του υψωμένο στον αέρα. Γύρω του
στέκονταν μια ωραία μάγισσα,
ένας κένταυρος, ένας καλικάντζαρος κι ένα σπιτικό ξωτικό. Οι τρεις
τελευταίοι Κοίταζαν
με
λατρεία το μάγο και τη μάγισσα. Στραφταλιστοί πίδακες νερού
ξεπετάγονταν από τις μύτες των
ραβδιών των μάγων, από την αιχμή του βέλους του κενταύρου, από την
κορφή του καπέλου του
καλικάντζαρου και από τα αφτιά του σπιτικού ξωτικού το γλυκό
κελάρυσμα του νερού έσμιγε με
τα ποπ και τα κρακ των διακτινισμών και τα βήματα εκατοντάδων
μάγων και μαγισσών που
κατευθύνονταν, βλοσυροί κι αγουροξυπνημένοι, προς τις χρυσές
πύλες, στην άλλη άκρη της
αίθουσας.
«Από δω», είπε ο κύριος Ουέσλι κι ακολούθησαν το πλήθος των
υπαλλήλων του υπουργείου —
άλλοι απ' αυτούς κρατούσαν κλυ-δωνιΖόμενες στοίβες περγαμηνών κι
άλλοι
στραπατσαρισμένους
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χαρτοφύλακες- άλλοι πάλι βάδιΖαν διαβάΖοντας τον Ημερήσιο Προφήτη.
Καθώς περνούσαν από το σιντριβάνι, ο Χάρι είδε ασημένια δρεπάνια
και χάλκινα μαστίγια ν'
αστραφτοκοπούν στον πυθμένα της στέρνας. Δίπλα, σε μια μικρή,
παλιά πινακίδα αναγραφόταν:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΓΚΟ».
Αν δε με αποβάλουν από το «Χόγκουαρτς», θα προσφέρω δέκα γαλέρες,
υποσχέθηκε μες στην
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απελπισία του ο Χάρι.
«Από δω, Χάρι», υπέδειξε ο κύριος Ουέσλι και ξέκοψαν από το πλήθος
των υπαλλήλων που
κατευθυνόταν προς τις χρυσές πύλες. Στα δεξιά, κάτω από μια
πινακίδα με την ένδειξη Ασφάλεια,
υπήρχε ένα γραφείο όπου καθόταν ένας κακοξυρισμένος μάγος με
γαλαζοπράσινο μανδύα.
Μόλις τους είδε να πλησιάΖουν, άφησε τον Ημερήσιο Προφήτη του.
«Συνοδεύω έναν επισκέπτη», τον ενημέρωσε ο κύριος Ουέσλι
δείχνοντας τον Χάρι.
«Έλα εδώ», είπε βαριεστημένα ο μάγος.
Ο Χάρι πλησίασε κι ο μάγος πήρε μια μακριά χρυσή ράβδο, λεπτή κι
ευλύγιστη σαν κεραία, και
την πέρασε στο σώμα του Χάρι, μπρος-πίσω κι από πάνω ως κάτω.
«Ραβδί», μούγκρισε ο φρουρός ασφαλείας στον Χάρι, αφήνοντας το
χρυσό ανιχνευτή και
πιάνοντας το ραβδί του.
Ο Χάρι έδωσε το ραβδί του. Ο μάγος το τοποθέτησε σε ένα παράξενο
μπρούντζίνο όργανο που
έμοιαΖε με Ζυγαριά, αλλά είχε μόνο ένα δίσκο. Το όργανο άρχισε να
τρέμει. Από μια σχισμή στη
βαση Βγήκε μια λεπτή ταινία περγαμηνής. Ο μάγος την τράβηξε και
διάβασε τι έγραφε.
«Είκοσι οκτώ εκατοστά, πυρήνας από φτερό φοίνικα, χρησιμοποιείται
τέσσερα χρόνια. Σωστά;»
«Μάλιστα», απάντησε νευρικά ο Χάρι. ^ «Αυτό το κρατάω», είπε ο
μάγος καρφιτσώνοντας την
περγαμινη σ'ΈΝΑ μπρούντζίνο καρφί. «Κι αυτό επιστρέφεται»,
πρόσθεσε και ΤΟυ έδωσε πίσω
το ραβδί.
«Ευχαριστώ».
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«Μια στιγμή...» έκανε αργόσυρτα ο μάγος.
Το βλέμμα του, από την ασημόχρωμη κάρτα στο στήθος του Χά-ρι,
καρφώθηκε τώρα στο
μέτωπο του.
«Ευχαριστούμε, Έρικ», είπε κοφτά ο κύριος Ουέσλι και πιάνοντας τον
Χάρι από τον ώμο, τον
απομάκρυνε από το γραφείο. Ακολούθησαν το ρεύμα των υπαλλήλων που
κατευθύνονταν προς
τις χρυσές πύλες.
Ο Χάρι, στριμωγμένος ανάμεσα στο πλήθος, διάβηκε τις πύλες με τον
κύριο Ουέσλι και βρέθηκε
σε μια μικρότερη αίθουσα, όπου υπήρχαν τουλάχιστον είκοσι
ανελκυστήρες με χρυσά,
σφυρήλατα, προστατευτικά πλέγματα. Ο Χάρι κι ο κύριος Ουέσλι
στάθηκαν μα-zi με άλλους
μπροστά σε έναν ανελκυστήρα. Δίπλα τους στεκόταν ένας ψηλός
γενειοφόρος μάγος που
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κρατούσε ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο, από το οποίο ακούγονταν παράξενα
τριξίματα.
«Πώς πάει, Άρθουρ; Καλά;» είπε ο μάγος γνέφοντας στον κύριο
Ουέσλι.
«Τι έχεις εκεί μέσα, Μπομπ;» ρώτησε ο κύριος Ουέσλι κοιτάΖο-ντας
το χαρτοκιβώτιο.
«Δεν είμαστε σίγουροι», απάντησε βλοσυρά ο μάγος. «ΝομίΖα-με πως
είναι μια κοινή νερόκοτα,
μέχρι που άρχισε να βγάΖει φωτιές απ' το στόμα. Σίγουρα κάποιος
παραβίασε το Νόμο
Απαγόρευσης Πειραματικών Εκτροφών».
Ο ανελκυστήρας σταμάτησε μ' ένα τράνταγμα μπροστά τους κροταλίΖοντας. Η πόρτα με το
χρυσό πλέγμα άνοιξε κι ο Χάρι με τον κύριο Ουέσλι μπήκαν στο
θάλαμο μαΖίμε τους υπολοίπους
ο Χάρι βρέθηκε στριμωγμένος πίσω πίσω. Αρκετοί μάγοι και μάγισσες
τον κοίταΖαν περίεργα
εκείνος έσκυψε το κεφάλι για να αποφύγει τα βλέμματα τους κι
έστρωσε τη φράντζα του. Η πόρτα
έκλεισε με πάταγο και ο ανελκυστήρας άρχισε ν' ανεβαίνει αργά, ενώ
οι αλυσίδες έτρίΖαν κι η
ψυχρή γυναικεία φωνή, γνώριμη πια στον Χάρι, ακούστηκε ξανά.
«Επίπεδο επτά: Τμήμα Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών.
Συμπεριλαμβάνει τα κεντρικά
γραφεία της Ομοσπονδίας Κουίντιτς Βρετανίας και ιρλανδίας, τη
Λέσχη Γκόμπστον και το Γραφείο
Παράδοξων Πατέντων».
Οι πόρτες του ανελκυστήρα άνοιξαν. Ο Χάρι αντίκρισε έναν
ακατάστατο διάδρομο με αφίσες
διάφορων ομάδων κουίντιτς, κρεμασμένες στραβά στους τοίχους. Ένας
μάγος που κρατούσε
μιαν
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αγκαλιά σκουπόξυλα βγήκε από τον ανελκυστήρα και χάθηκε στο
διάδρομο. Οι πόρτες έκλεισαν
και συνέχισαν την άνοδο τους, ενώ η γυναικεία φωνή ανήγγειλε:
«Επίπεδο έξι: Τμήμα Μαγικών Μεταφορών. Συμπεριλαμβάνει τη
Διεύθυνση Δικτύου Μαγικής
Ροής, το Ρυθμιστικό Έλεγχο Σκου-πόξυλων, το Γραφείο Πυλών και το
Κέντρο Ελέγχου
Διακτινισμών».
Άνοιξαν ξανά οι πόρτες και βγήκαν τέσσερις-πέντε μάγοι- ταυτόχρονα
μπήκαν στο θάλαμο
κάμποσες χάρτινες ΣΆΊΤΕΣ. Ο Χάρι τις κοίταξε καθώς έκοβαν αργά
βόλτες πάνω απ' το κεφάλι
του είχαν ανοιχτό μοβ χρώμα και διέκρινε στην άκρη των φτερών τους
τη στάμπα Υπουργείο
Μαγείας.
«Σημειώματα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι υπηρεσίες του
υπουργείου», μουρμούρισε ο
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κύριος Ουέσλι. «Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε κουκουβάγιες, αλλά
είχαμε πήξει στην
κουτσουλιά...»
Καθώς συνέχιΖαν την άνοδΟ ΣΆΊτες πετούσαν γύρω από τη λάμπα που
κρεμόταν στην οροφή
ΤΟΥ ΘΑλάμου.
«Επίπεδο πέντε: Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας.
Συμπεριλαμβάνει το Σώμα Διεθνών
Μαγικών Εμπορικών Προτύπων, τη Διεύθυνση Διεθνούς Μαγικού Δικαίου
και τη Διεθνή
Ομοσπονδία Μάγων, Περιφέρεια Αγγλίας».
Όταν άνοιξαν και πάλι οι πόρτες, μαΖί" με τους μάγους και τις
μάγισσες που κατέβηκαν, βγήκαν
και δύο υπηρεσιακά σημειώματα, αλλά μπήκαν πολύ περισσότερα, με
αποτέλεσμα μια να
κρύβεται και μια να δυναμώνει το φως της λάμπας καθώς πετούσαν
γύρω του.
«Επίπεδο τέσσερα: Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων.
Συμπεριλαμβάνει τις
Διευθύνσεις Κτηνών, 'Όντων και Πνευμάτων, το Γραφείο Συνδέσμου
Καλικάντζαρων και το
Συμβουλευτικό Γραφείο ζιζανίον».
«Συγγνώμη», είπε ο μάγος που κρατούσε τη νερόκοτα-φλογοΒόλο και
βγήκε από τον
ανελκυστήρα ακολουθούμενος από ένα σμήνος υπηρεσιακών σημειωμάτων.
Οι πόρτες έκλεισαν
ξανά.
«Επίπεδο τρία: Τμήμα Μαγικών Ατυχημάτων και Καταστροφών.
συμπεριλαμβάνει την Ομάδα
Αντιστροφής Λανθασμένων Μαγικών, τη Διεύθυνση Διαγραφής Μνήμης και
την Επιτροπή
Ανόητων Αιτιολογιών».
Στον όροφο αυτό βγήκαν όλοι εκτός από τον κύριο Ουέσλι, τον χάρι
και μια μάγισσα που διάβαΖε
μια περγαμηνή τόσο μεγάλη, ΠΟΥ σερνόταν στο πάτωμα. Τα υπόλοιπα
υπηρεσιακά σημειώματα
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συνέχισαν να διαγράφουν κύκλους καθώς ο ανελκυστήρας ανέβαινε. Κι
ύστερα οι πόρτες άνοιξαν
ακόμη μια φορά και η γυναικεία
φωνή ανήγγειλε:
«Επίπεδο δύο: Τμήμα Επιβολής του Μαγικού Νόμου. Συμπεριλαμβάνει το
Γραφείο Ανάρμοστης
Χρήσης Μαγείας, τη Διεύθυνση Χρυσούχων και τις Διοικητικές
Υπηρεσίες Δημογέροντίας».
«Φτάσαμε, Χάρι», είπε ο κύριος Ουέσλι. Πρώτη Βγήκε η μάγισσα και
ύστερα οι δυο τους.
Βρέθηκαν σε ένα διάδρομο με πόρτες δεξιά κι αριστερά. «Το γραφείο
μου είναι στην άλλη άκρη
του ορόφου. Έλα».
«Κύριε Ουέσλι», είπε ο Χάρι καθώς περνούσαν μπροστά από ένα
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παράθυρο απ' όπου έμπαινε άπλετο το φως του ήλιου, «δεν είμαστε
πια κάτω από το έδαφος;»
«Είμαστε», απάντησε ο κύριος Ουέσλι. «Τα παράθυρα αυτά είναι
μαγικά. Η Υπηρεσία Μαγικής
Συντήρησης αποφασίζει τι καιρό θα έχουμε κάθε μέρα. Την τελευταία
φορά που Ζητήσαμε
αύξηση των αποδοχών μας, είχε για δύο μήνες τυφώνες... Εδώ
στρίβουμε,
Χάρι».
Έστριψαν σε μια γωνία, πέρασαν από μια βαριά, δίφυλλη, δρύινη
πόρτα και βρέθηκαν σε μια μεγάλη αίθουσα χωρισμένη σε γραφεία, που
ΒΟΎΙΖΕ από
συΖητήσεις και γέλια. Υπηρεσιακά σημειώματα πη-γαινοέρχονταν
μεταξύ των γραφείων σαν
λιλιπούτειες ρουκέτες. Σε μια επιγραφή, που ήταν κρεμασμένη στραβά
στο πλησιέστερο χώρισμα, αναγραφόταν: Διεύθυνση Χρυσούχων.
Ο Χάρι κρυφοκοίταξε από τις πόρτες καθώς περνούσε. Οι χρυ-σούχοι
είχαν κρεμάσει στους
τοίχους των γραφείων τους κάθε λογής εικόνες, από αφίσες
καταΖητούμενων μάγων και
οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι πόστερ της αγαπημένης τους ομάδας
κουί-ντιτς και άρθρα του
Ημερήσιου Προφήτη. Ένας άντρας με πορφυρό μανδύα και αλογοουρά
μακρύτερη από του Μπιλ
Ουέσλι καθόταν με τα πόδια ανεβασμένα στο γραφείο του και
υπαγόρευε μιαν αναφορά στην
πένα του. Λίγο πιο πέρα, μια μάγισσα με επίδεσμο στο ένα μάτι
μιλούσε πάνω από το χώρισμα
του γραφείου με τον
Κίνγκσλι Σάκλμπολτ.
«'μέρα, Ουέσλι», είπε αδιάφορα ο Κίνγκσλι καθώς πλησίαΖαν.
«Σε θέλω κάτι, έχεις δυο λεπτά;»
«Αν είναι μόνο δυο λεπτά...» αποκρίθηκε ο κύριος Ουέσλι
«ΓΙΑΤΙ βιάΖομαι».
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Μιλούσαν σαν να γνωρίΖονταν ελάχιστα μεταξύ τους, κι όταν ο Χάρι
άνοιξε το στόμα του για να
χαιρετήσει τον Κίνγκσλι, ο κύριος Ουέσλι του πάτησε το πόδι.
Ακολούθησαν τον Κίνγκσλι στο
τελευταίο γραφείο.
Ο Χάρι πάγωσε από την ταραχή: όπου κι αν γϋρίΖε το κεφάλι του
έβλεπε να τον «κοιτάΖει» ο
Σείριος: οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με αποκόμματα εφημερίδων και
παλιές φωτογραφίες του —
ακόμη κι εκείνη που ο Σείριος ήταν κουμπάρος στο γάμο των Πότερ.
Το μόνο σημείο όπου δεν
υπήρχε το πρόσωπο του νονού του ήταν ένας παγκόσμιος χάρτης,
διάστικτος με κόκκινες
πινέΖες που έλαμπαν σαν πετράδια.
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Ο Κίνγκσλι έχωσε στο χέρι του κυρίου Ουέσλι μια περγαμηνή. «θέλω
όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες για τα ιιπτάμενα οχήματα των Μαγκλ που
εθεάθησαν τους
τελευταίους δώδεκα μήνες. Έχουμε την πληροφορία ότι ο Σείριος
χρησιμοποιεί την παλιά του
μοτοσικλέτα». Κατόπιν έκλεισε το μάτι στον Χάρι και πρόσθεσε,
ψιθυριστά: «Δώσ' του το
περιοδικό, μπορεί να τον ενδιαφέρει», ενώ συνέχισε με την κανονική
του φωνή: «Και όσο πιο
σύντομα μπορείς, Ουέσλι. Με την καθυστέρηση της αναφοράς για κείνα
τα φωτοβόλα, έμειναν
πίσω ένα μήνα οι έρευνες μας».
«Αν διάβαΖες προσεκτικά την αναφορά μου, θα γνώριΖες ότι ο όρος
είναι πυροβόλα», είπε
ψυχρά ο κύριος Ουέσλι. «Και φοβάμαι πως θα χρειαστεί να περιμένεις
λίγο την αναφορά για τις
μοτοσικλέτες- αυτή τη στιγμή πνιγόμαστε στη δουλειά». Χαμήλωσε τη
φωνή και πρόσθεσε: «Αν
μπορέσεις να φύγεις πριν από τις επτά, η Μόλι έχει κεφτέδες
σήμερα».
Αμέσως μετά έφυγε από το γραφείο του Κίνγκσλι κανονΤάς νόημα στον
Χάρι να τον ακολουθήσει.
Βγήκαν σε ένα διάδρομο από άλ-"η μία δρύινη δίφυλλη πόρτα,
έστριψαν αριστερά, διέσχισαν
ακόΜΙ ένα διάδρομο κι έφτασαν σε ένα αδιέξοδο. Από τη μισάνοιχτη
ΠΌΡΤΑπου βρισκόταν στα
αριστερά ήταν ορατό ένα ντουλάπι με σκούπες και κουβάδες. Πάνω
στην πόρτα που βρισκόταν
στα δεξιά υπηρχε μια μαυρισμένη μπρούντζίνη πλακέτα όπου
αναγραφόταν:
κακή Χρήση Αντικειμένων Μαγκλ.
στο σκοτεινό δωμάτιο όπου εργαζόταν ο κύριος Ουέσλι φάνταζε
παράτερο το ντουλάπι με τις
σκούπες. Μέσα ήταν στριμωγμένα δυο γραφεία, αλλά δεν υπήρχε χώρος
να κινηθείς ολόγυρα
τους, εξετιας των ξεχειλισμένων αρχειοθηκών που ήταν αραδιασμένες
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στους τοίχους πάνω στις αρχειοθήκες ήταν στοιβαγμένοι φάκελοι. Ο
λιγοστός χώρος που έμενε
ελεύθερος στους τοίχους ήταν αφιερω. μένος στο πάθος του κυρίου
Ουέσλι: υπήρχαν κάμποσες
αφίσες αυτοκινήτων, ένα μάλιστα με αποσυναρμολογημένη μηχανή, δύο
Ζωγραφιές
γραμματοκιβωτίων που μάλλον τις είχε κόψει από παιδικό βιβλίο των
Μαγκλ, κι ένα διάγραμμα
ρευματοδότη.
Πάνω πάνω στον ξέχειλο δίσκο εισερχομένων βρισκόταν μια παλιά
τοστιέρα που τρανταΖόταν
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απ' τον λόξιγκα κι ένα Ζευγάρι δερμάτινα γάντια που στριφογϋρίΖαν
τις υποδοχές για τους
αντίχειρες. Δίπλα στο δίσκο υπήρχε μια φωτογραφία της οικογένειας
Ουέ-σλι. Ο Χάρι πρόσεξε ότι
ο Πέρσι είχε φύγει.
«Δεν έχουμε παράθυρο», είπε απολογητικά ο κύριος Ουέσλι καθώς
έβγαΖε το αεροπορικό
μπουφάν και το τοποθετούσε στην πλάτη της καρέκλας. «Ζητήσαμε, μα
δεν το θεώρησαν,
φαίνεται, απαραίτητο. Κάθισε, Χάρι, δεν έχει έρθει ακόμη ο
Πέρκινς».
Ο Χάρι στριμώχτηκε στην καρέκλα πίσω από το γραφείο του Πέρκινς,
ενώ ο κύριος Ουέσλι
ξετύλιγε την περγαμηνή που του έδωσε ο Κίνγκσλι.
«Α», χαμογέλασε βγάΖοντας από μέσα ένα περιοδικό που λεγόταν Ο
Σοφιστής, «ναι...» "Έπειτα
το φυλλομέτρησε λίγο. «Σίγουρα θα το βρει πολύ διασκεδαστικό ο
Σείριος... Τι 'ναι πάλι;»
Από την πόρτα μπήκε ένα υπηρεσιακό σημείωμα και προσγειώθηκε πάνω
στην τοστιέρα. Ο
κύριος Ουέσλι το ξεδίπλωσε και διάβασε δυνατά.
«"Εντοπίστηκε τρίτη λεκάνη σε δημόσιες τουαλέτες που ξερνάει, αυτή
τη φορά στο Μπέθναλ
Γκριν. Παρακαλείσθε όπως επιληφθείτε αμέσως". Αυτό πια καταντά
γελοίο...»
«Τουαλέτα που ξερνάει;»
«Κάνουν φάρσες στους Μαγκλ», εξήγησε κατσουφιασμένος ο κύριος
Ουέσλι. «Την περασμένη
βδομάδα είχαμε δύο, μία στο Γουι-μπλεντον και μία στο Καστλ. 'Όταν
τραβάνε οι Μαγκλ το
καΖανάκι, αντί να εξαφανιστούν όλα... καταλαβαίνεις. Καλούν οι
φουκαράδες τους... πυραυλικούς
θαρρώ τους λένε... ξέρεις, αυτούς που επι-σκευάΖουν σωλήνες και
τέτοια».
«Υδραυλικούς;»
«Αυτούς... Και μόλις φτάνουν, σηκώνουν ψηλά τα χέρια. ελπιΖω να
πιάσουμε τους φαρσέρ».
«Δεν τους πιάνουν οι χρυσούχοι;»
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«Οι χρυσούχοι δεν ασχολούνται με τέτοιες ασήμαντες παραβάσεις, τις
αναλαμβάνει η Μονάδα
Επιβολής Μαγικού Νόμου... Α, να κι ο Πέρκινς».
Ένας σκυφτός ηλικιωμένος μάγος με άσπρα φουντωτά μαλλιά και
συνεσταλμένο ύφος μπήκε
λαχανιασμένος στο γραφείο.
«Ευτυχώς που σε βρίσκω, Άρθουρ!» είπε με φωνή γεμάτη απελπισία,
χωρίς να ρίξει ούτε ένα
βλέμμα στον Χάρι. «Δεν ήξερα τι να κάνω να περιμένω εδώ ή να τρέξω
να σε βρω; Έστειλα
κουκουβάγια σπίτι σου, αλλά προφανώς δε σε πρόλαβε. Πριν από δέκα
λεπτά ήρθε ένα επείγον
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σήμα...»
«Ξέρω, για τις τουαλέτες που ξερνάνε», είπε ο κύριος Ουέσλι.
«Όχι, όχι για τις τουαλέτες, για το πειθαρχικό του νεαρού Πό-τερ:
άλλαξαν ώρα και διαδικασία,
αρχιζει τώρα, στις οκτώ η ώρα, κάτω, στην παλιά αίθουσα
δικαστηρίου του...»
«Στην παλιά αίθουσα... δε με ειδοποίησε κανείς... μα τα γένια του
Μέρλιν!» Ο κύριος Ουέσλι
κοίταξε το ρολόι του, έβγαλε ένα επιφώνημα και τινάχτηκε από την
καρέκλα του. «Γρήγορα, Χάρι,
έχουμε αργήσει ήδη πέντε λεπτά!»
Ο Πέρκινς κόλλησε με την πλάτη σε μιαν αρχειοθήκη, καθώς ορμούσε
έξω από το γραφείο ο
κύριος Ουέσλι, με τον Χάρι στο κατόπι.
«Γιατί άλλαξαν την ώρα;» ρώτησε λαχανιασμένος ο Χάρι καθώς
περνούσαν μπροστά από τα
γραφεία των χρυσούχων κεφάλια ξεπρόβαλλαν από τις πόρτες και τους
κοίταΖαν περίεργα. Το
αγόρι ένιωσε να του κόβονται τα γόνατα.
«Δεν έχω ιδέα. Ευτυχώς που ήρθαμε πιο νωρίς, αλλιώς θα δικα-Ζοσουν
ερήμην κι αυτό θα ήταν
καταστροφή!» Ο κύριος Ουέσλι σταμάτησε μπροστά στους ανελκυστήρες
και πάτησε ανυπόμονα
το κουμπί καθόδου. «Έλα, ΛΟΙΠΟΝ!»
^ Όταν εμφανίστηκε ο ανελκυστήρας, όρμησαν μέσα. Κάθε φο-Ρα που
σταματούσαν, ο κύριος
Ουέσλι βλαστημούσε οργισμένος και πάταγε με μανία το κουμπί του
ένατου επιπέδου.
«Αυτές οι αίθουσες έχουν να χρησιμοποιηθούν χρόνια», είπε
Εωρμένος. «Δεν καταλαβαίνω τι
γυρεύουν εκεί κάτω... εκτός... ^α, δε φαντάΖομαι...»
εκεινη τη στιγμή μπήκε στον ανελκυστήρα μια παχουλή μάγισα
με μια κούπα που άχνίΖε, κι ο κύριος Ουέσλι διέκοψε το μονόλογο
του.
έθριο», ακούστηκε ολόγυρα η ψυχρή γυναικεία φωνή κι άνοι132
ξαν οι πόρτες με το χρυσό πλέγμα ο Χάρι είδε από μακριά τα χρυσα
αγάλματα του σιντριδανιου.
Η παχουλή μάγισσα βγήκε και μπικε ένας κιτρινιάρης μάγος με
μελαγχολικό ύφος.
«'μέρα, Άρθουρ», είπε με πένθιμη φωνή καθώς κατέβαινε ο
ανελκυστήρας. «Δε σε βλέπουμε
συχνά εδώ κάτω».
«Επείγουσες υποθέσεις, Μπόουντ», απάντησε ο κύριος Ουέσλι που
μετατόπιΖε νευρικά το
βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο και
έριχνε ανήσυχες ματιές στον Χάρι.
«Α, μάλιστα», έκανε ο Μπόουντ κοιτάΖοντας ανέκφραστα το αγόρι.
«Κατάλαβα».
Ο Χάρι δεν είχε όρεξη ν' ασχοληθεί με τον Μπόουντ, το διαπεραστικό
βλέμμα του ωστόσο τον
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έκανε να νιώσει ακόμη χειρότερα.
«Τμήμα Μυστηρίων», είπε η ψυχρή γυναικεία φωνή, χωρίς να
προσθέσει τίποτε άλλο.
«Γρήγορα, Χάρι», έκανε ο κύριος Ουέσλι καθώς άνοιγαν οι πόρτες.
Βγήκαν σε ένα διάδρομο
εντελώς διαφορετικό από τους επάνω. Οι τοίχοι ήταν τελείως γυμνοί
δεν υπήρχαν ούτε πόρτες
ούτε παράθυρα, εκτός από μιαν απλή μαύρη πόρτα στο βάθος. Ο Χάρι
περίμενε να
κατευθυνθούν προς τα εκεί, αλλά ο κύριος Ουέσλι τον έπιασε από το
μπράτσο και τον οδήγησε
σε ένα άνοιγμα στα αριστερά, όπου υπήρχε μια σκάλα.
«Από δω, από δω», μουρμούριζε ο κύριος Ουέσλι κατεβαίνοντας δυο
δυο τα σκαλοπάτια. «Δε
φτάνουν ως εδώ οι ανελκυστήρες.. . Μα γιατί κουβαλήθηκαν εδώ
κάτω;...»
Κατέβηκαν τη σκάλα και διέσχισαν έναν άλλο διάδρομο, ο οποίος
θίμίΖε πολύ εκείνον που
οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα διδασκαλίας του Σνέιπ είχε πέτρινους
τοίχους κι απλίκες με
δαυλούς. Οι πόρτες που προσπερνούσαν ήταν βαριές και ξύλινες, με
σιδερένιες αμπάρες και
κλειδαριές.
«Αίθουσα... δυο... κάπου εδώ είναι... ναι». Ο κύριος Ουέσλι
σταμάτησε μπροστά σε μια σκούρα
πόρτα με σιδερένια κλειδαριά κι έγειρε αποκαμωμένος στον τοίχο,
σφίγγοντας το στήθος του που
ανεβοκατέβαινε από το λαχάνιασμα. «Τι κάθεσαι;» κοντανάσανε
δείχνοντας την πόρτα. «Μπες
μέσα».
«Εσείς... εσείς δε θα 'ρθείτε μαζί μου;»
«Όχι, όχι, απαγορεύεται. Καλή επιτυχία!»
Ο Χάρι, με την ψυχή στο στόμα, πήρε μια βαθιά ανάσα, γύρισε το
βαρύ σιδερένιο πόμολο και
μπήκε στην αίθουσα του δικαστήριου.
Το πειθαρχικό συμβούλιο
Στον Χάρι είχε κοπεί η μιλιά δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να
βοηθήσει τον εαυτό του. Η μεγάλη
υπόγεια αίθουσα του ήταν δυσάρεστα οικεία. Δεν την είχε δει απλώς,
είχε βρεθεί εδώ. Ήταν το
μέρος που είχε επισκεφτεί με την κιβωτό των στοχασμών του
Ντάμπλντορ και είχε δει τους
Λεστρέιντζ να καταδικάΖΟ-νται σε ισόβια φυλάκιση στο ΑΖκαμπάν.
Οι τοίχοι ήταν από σκουρόχρωμη πέτρα και φωτίΖονταν από το χλομό
φως των δαυλών. Άδεια
έδρανα υψώνονταν αμφιθεατρικά δεξιά κι αριστερά του, ενώ μπροστά
του, στα ψηλότερα,
υπήρχαν πολλές σκοτεινές σιλουέτες. ΚουβέντιαΖαν χαμηλόφωνα, μόλις
έκλεισε όμως η βαριά
πόρτα πίσω από τον Χάρι, έπεσε μιαν απόκοσμη σιωπή.
Μια ψυχρή αντρική φωνή αντήχησε στην αίθουσα: «Άργησες».
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«Συγγνώμη», δικαιολογήθηκε νευρικά ο Χάρι. «Δε... δεν ήξερα πως
άλλαξε η ώρα».
«Δεν ευθύνεται γι' αυτό η Δημογεροντία», είπε η φωνή. «ΣήμεΡα το
πρωί σου στείλαμε
κουκουβάγια. Κάθισε».
Ο Χάρι κοίταξε την καρέκλα που βρισκόταν στο κέντρο της αίθουσας
στα μπράτσα της ήταν
περασμένες αλυσίδες. Είχε δει αυτές τις αλυσίδες να κινούνται
αυτόματα και να δένουν όποιον
καθοταν στην καρέκλα. Τα βήματα του αντήχησαν στην αίθουσα καθως
διέσχίΖε το πέτρινο
δάπεδο. Όταν κάθισε διστακτικά στην άκρη της καρέκλας οι αλυσίδες
κροτάλισαν απειλητικά, μα
δεν τον έδεσαν. Με καρδιά σφιγμένη από αγωνία, κοίταξε τους μάγους
που καθόταν στο έδρανο
μπροστά του.
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Ήταν συνολικά γύρω στους πενήντα και φορούσαν μανδύες σε δαμασκηνί
χρώμα με ένα
ασημοκέντητο «Δ» στο αριστερό στήθος. Τον κοίταΖαν με Βλέμμα
διαπεραστικό, άλλοι με
αυστηρή έκφραση κι άλλοι με ανυπόκριτη περιέργεια.
Στο κέντρο της μπροστινής σειράς καθόταν ο Κορνήλιος Φαντζ, ο
υπουργός Μαγείας. Ο Φαντζ
ήταν ένας εύσωμος άντρας που συ-νήθιΖε να φορά ένα λεμονί καπέλο,
αν και σήμερα το είχε
αποχωριστεί είχε αποχωριστεί επίσης το καλοσυνάτο χαμόγελο με το
οποίο μιλούσε παλιά στον
Χάρι. Στ' αριστερά του Φαντζ καθόταν μια σωματώδης μάγισσα με
τετράγωνο σαγόνι και κοντά
γκρίζα μαλλιά φορούσε μονόκλ και φάνταΖε απειλητική. Στα δεξιά του
καθόταν μια άλλη μάγισσα,
αλλά αυτή είχε γείρει προς τα πίσω και το πρόσωπο της ήταν στη
σκιά.
«Πολύ καλά», είπε ο Φαντζ. «Ο κατηγορούμενος προσήλθε, επιτέλους.
Άρα μπορούμε ν'
αρχίσουμε. Είσαι έτοιμος;» φώναξε σε κάποιον δεξιά του.
«Μάλιστα», ακούστηκε μια φωνή που γνώριΖε ο Χάρι. Ο Πέρσι, ο
αδελφός του Ρον, καθόταν
στην άκρη του πρώτου εδράνου. Ο Χάρι κοίταξε τον Πέρσι
προσμένοντας κάποιο σημάδι
αναγνώρισης, ωστόσο εκείνος τον αγνόησε. Είχε τα μάτια καρφωμένα
στην περγαμηνή του και
την πένα έτοιμη στο χέρι.
«Πειθαρχικό συμβούλιο της 12ης Αυγούστου», ξεκίνησε ο Φαντζ με
βροντερή φωνή κι ο Πέρσι
άρχισε να γράφει, «για παραβίαση του Κανονισμού περί Προληπτικών
Περιορισμών της Χρήσης
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Μαγείας από Ανηλίκους και, ακολούθως, παραβίαση του θεσπίσμα-τος
περί Μυστικότητας της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων, από τον Χάρι Τζέιμς Πότερ, κάτοικο
της οδού Πριβέτ,
αριθμός 4, ΛηΑ Γουάινγκιν, Σάρεϊ.
"Ανακριτές: Κορνήλιος Όσβαλντ Φαντζ, υπουργός Μαγείας' Αμέλια
ΣούΖαν Μπόουνς,
διευθύντρια του Τμήματος Επιβολής Μαγικού Νόμου Ντολόρες Τζέιν
Άμπριτζ, γενική γραμματέας
του υπουργείου. Πρακτικογράφος: Πέρσι γνάτιος Ουέσλι...»
«Και μάρτυρας υπεράσπισης: Άλμπους Πέρσιβαλ Γούλφρ^ Μπράιαν
Ντάμπλντορ», ακούστηκε
μια ήρεμη φωνή πίσω από τον Χάρι, που γύρισε τόσο απότομα το
κεφάλι του ώστε έτριξαν οι
αφχενικοίτου σπόνδυλοι.
Από την άλλη άκρη της αίθουσας ερχόταν ατάραχος ο Νταμπλ' ντορ.
Φορούσε το μακρύ, σκούρο
μπλε μανδύα του και στο προ'
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σωπό του ήταν αποτυπωμένη μια έκφραση απέραντης γαλήνης. Η μακριά
ασημιά γενειάδα και τα
μαλλιά του γυαλίΖαν στο φως των δαυλών, καθώς πλησίαΖε τον Χάρι
και κοίταΖε τον Φαντζ
πάνω από τα πολυεστιακά γυαλιά του, που ήταν στηριγμένα στη γαμψή
μύτη του.
Ένας ψίθυρος διέτρεξε τους δημογέροντες. Τώρα τα βλέμματα όλων
ήταν στραμμένα στον
Ντάμπλντορ. Άλλοι έδειχναν ενοχλημένοι κι άλλοι λίγο τρομαγμένοιδύο ηλικιωμένες μάγισσες,
όμως, στην τελευταία σειρά του κούνησαν χαρούμενες το χέρι.
Στη θέα του Ντάμπλντορ, ένα δυνατό συναίσθημα πλημμύρισε το στήθος
του Χάρι ένα αίσθημα
δύναμης κι ελπίδας, παρόμοιο με αυτό που του προκαλούσε το
τραγούδι του φοίνικα.
Προσπάθησε να τραβήξει το βλέμμα του Ντάμπλντορ, εκείνος όμως
κοιτούσε τον
αναψοκοκκινισμένο Φαντζ.
«Α», έκανε ο υπουργός, εμφανώς θορυβημένος. «Ντάμπλντορ. Ώστε...
ώστε... έ... έλαβες
εγκαίρως το μήνυμα ότι... ότι άλλαξε η ώρα και... και ο τόπος...;»
«θα πρέπει κάπου να παράπεσε», αποκρίθηκε με πρόσχαρο υφός ο
Ντάμπλντορ. «Ωστόσο,
χάρη σε μια ευτυχή σύμπτωση ήρθα στο υπουργείο τρεις ώρες
νωρίτερα, οπότε μικρό το κακό».
«Ναι... ε... θα χρειαστούμε κι άλλη καρέκλα... ε... Ουέσλι, σε
παρακαλώ...»
«Μην κάνετε τον κόπο», είπε ευχάριστα ο Ντάμπλντορ έβγαλε το ραβδί
του και, με ένα αδιόρατο
τίναγμα, εμφανίστηκε από το πουθενά δίπλα στον Χάρι μια αναπαυτική
καρέκλα με κλαρωτή τα-
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πετσαρία. Ο Ντάμπλντορ κάθισε, ένωσε τις άκρες των λεπτών δαΧτύλων
του και κοίταξε τον
Φαντζ με μια έκφραση ευγενικού ενδιαφέροντος. Οι δημογέροντες
μουρμούριΖαν ακόμη κι
αναδεύονταν
λυρικά στις θέσεις τους μόνον όταν μίλησε ο Φαντζ επικράτησε
ησυχία.
«Λοιπόν...» έκανε ο υπουργός ψάχνοντας τα χαρτιά του. «λοιπον
οικατηγορίες... Μάλιστα».
Διάλεξε μια περγαμηνή από αυτές που είχε μπροστά του, πήρε βαθιά
ανάσα κι άρχισε να δια"βάΖει δυνατά: «Οι κατηγορίες κατά του Χάρι Πότερ είναι οι ακόΛουθες:
^Σκοπίμως και με πλήρη επίγνωση του κακουργηματικού χαράκτιρα των
πράξεων του, και αφού
είχε δεχτεί προγενέστερα γραπτη σύσταση από το Υπουργείο Μαγείας
για παρόμοια
κατηγορία,έκανε το ξόρκι του προστάτη σε οικιστική περιοχή των
Μαγκλ και
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παρουσία ενός Μαγκλ, τη 2α Αυγούστου, στις 09.23 μ.μ., πράγμα που
απαγορεύεται από την
Παράγραφο Γ του Κανονισμού περί Προληπτικών Περιορισμών της Χρήσης
Μαγείας από
Ανηλίκους του 1875, καθώς και από το άρθρο 13 του θεσπίσματος περί
Μυστικότητας της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων.
»Είσαι ο Χάρι Τζέιμς Πότερ, κάτοικος της οδού Πριβέι, αριθμός 4,
Λιτλ Γουάινγκιν, Σάρεϊ;»
ρώτησε ο Φαντζ, κοιτάζοντας βλοσυρά τον Χάρι πάνω από την
περγαμηνή του.
«Μάλιστα», απάντησε ο Χάρι.
«Προ τριετίας, σου έγινε επίσημη σύσταση από το υπουργείο για
παράνομη χρήση μαγείας,έτσι
δεν είναι;»
«Ναι, αλλά...»
«Αλλά δημιούργησες έναν προστάτη τη νύχτα της 2ας Αυγούστου;»
συνέχισε ο Φαντζ.
«Ναι», είπε ο Χάρι, «αλλά...»
«Ενώ γνώριΖες ότι απαγορεύεται ρητώς η χρήση μαγείας εκτός
σχολείου εισε άτομο κάτω των
δεκαεπτά ετών;»
«Ναι, αλλά...»
«Εν γνώσει σου ότι ήταν παρών ένας Μαγκλ;» «Ναι», απάντησε
θυμωμένος ο Χάρι, «αλλά το
έκανα γιατί δεχτήκαμε...»
Η μάγισσα με το μονόκλ τον έκοψε με βροντερή φωνή.
«Δημιούργησες έναν άρτιο προστάτη;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι, «γιατί...»
«Έναν ενσώματο προστάτη;»
«Έναν... τι;» ρώτησε ο Χάρι.
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«Ο προστάτης σου είχε κανονική υπόσταση; θέλω να πω, δεν
ήταν απλώς αχλή ή καπνός;»
«Ναι», είπε εκνευρισμένος κι απελπισμένος ο Χάρι. «Ήταν ένα
ελάφι, πάντα είναι ελάφι».
«Πάντα;» αναφώνησε η κυρία Μπόουνς. «Έχεις δημιουργήσει
κι άλλες φορές προστάτη;»
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Το κάνω εδώ κι ένα χρόνο».
«Κι είσαι δεκαπέντε χρόνων;»
«Ναι και...»
«Στο σχολείο σου το έμαθες;»
«Μάλιστα, μου το δίδαξε ο καθηγητής Λούπιν στο τρίτο έτος για
να προστατευτώ από...» Α
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«Εντυπωσιακό», σχολίασε η κυρία Μπόουνς κοιτάΖοντάς τον
εξεταστικά. «Ένας άρτιος
προστάτης σε αυτή την ηλικία... πραγματικά εντυπωσιακό».
Ορισμένοι μάγοι και μάγισσες άρχισαν πάλι να μουρμουρίΖουν.
Μερικοί συμφώνησαν μαΖί της
κουνώντας το κεφάλι, ενώ άλλοι ήταν σκυθρωποί κι έγνεφαν
αποδοκιμαστέα.
«Εδώ δεν εξετάΖουμε κατά πόσον είναι εντυπωσιακή η μαγεία»,
παρενέβη εκνευρισμένος ο
Φαντζ. «Μάλιστα, εγώ θα έλεγα, όσο πιο εντυπωσιακή τόσο το
χειρότερο, δεδομένου ότι
τελέστηκε μπροστά στα μάτια ενός Μαγκλ!»
Όσοι έδειχναν βλοσυροί συμφώνησαν μαζί του, αλλά ήταν το φαρισάίκό
βλέμμα του Πέρσι που
ώθησε τον Χάρι να μιλήσει.
«Το έκανα γιατί μου επιτέθηκαν Παράφρονες!» φώναξε προτού
προλάβουν να τον διακόψουν
πάλι.
Περίμενε οι ψίθυροι να ενταθούν, μα ξάφνου μια βαριά σιωπή
απλώθηκε στην αίθουσα.
«Παράφρονες;» επανέλαβε, αφού πέρασε ένα ολόκληρο λεπτό, η κυρία
Μπόουνς. Ανασήκωσε
τόσο πολύ τα χοντρά της φρύδια, που κινδύνευσε να πέσει το μονόκλ.
«Τι εννοείς, παιδί μου;»
«Εννοώ ότι μας στρίμωξαν δύο Παράφρονες σε ένα σοκάκι κι
επιτέθηκαν σ' εμένα και στον
ξάδελφο μου!»
«Α», κάγχασε ο Φαντζ, κοιτάΖοντας τους δημογέροντες σαν να τους
προσκαλούσε να γελάσουν
μαΖί του. «Ναι, ναι, κάτι έφτασε στ' αφτιά μας».
«Παράφρονες στο Λιτλ Γουάινγκιν;» είπε ξαφνιασμένη η κυρία
Μπόουνς. «Δεν καταλαβαίνω...»
«Δεν καταλαβαίνεις τι, Αμέλια;» ρώτησε ο Φαντζ μ' ένα δυσάρεστο
χαμόγελο. «Να σου εξηγήσω
εγώ, τότε. Κάθισε, που λες, το σκεφτηκε κι αποφάσισε πως οι
Παράφρονες ήταν η πιο βολική
δικαιολογία — πολύ βολική, μα την αλήθεια. Οι Μαγκλ δεν μπορούν να
δουν τους Παράφρονες,
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έτσι δεν είναι, νεαρέ μου; Πολύ βολική παρά πολύ βολική... έχουμε
μόνο τη δική του
διαβεβαίωση, χωΡις κανένα μάρτυρα...»
*Δε λέω ψέματα!» φώναξε ο Χάρι ξεσηκώνοντας κι άλλα μουρμουριτά
«Ήταν δύο που έρχονταν
από αντίθετες κατευθύνσεις. ξαφνικά όλα σκοτείνιασαν κι έπεσε
παγωνιά- τους ένιωσε κι ο ξαδερφός μου κι έτρεξε να σωθεί...»
Αρκετά, αρκετά!» τον έκοψε ο Φαντζ με υπεροπτικό ύφος. «Λυ138
πάμαι που σε διακόπτω αλλά είμαι σίγουρος πως προετοίμασες καλά το
παραμύθι σου...»
Ο Ντάμπλντορ ξερόβηξε. Στη Δημογεροντία έπεσε σιωπή.
«Βασικά, υπάρχει ακόμη ένας μάρτυρας που επιβεβαιώνει την εμφάνιση
Παραφρόνων σ' εκείνο
το σοκάκι», είπε. «Εννοώ εκτός από τον Ντάντλι Ντάρσλι».
Το πλαδαρό πρόσωπο του Φαντζ σούρωσε στη στιγμή σαν να το είχαν
ξεφουσκώσει. Απόμεινε
μερικές στιγμές να κοιτάΖει τον Ντάμπλ-ντορ κι ύστερα, με ύφος
ανθρώπου που προσπαθεί να
ανακτήσει την ψυχραιμία του, είπε: «Λυπάμαι, Ντάμπλντορ, μα δεν
έχουμε χρόνο να ακούσουμε
άλλες φαντασιοπληξίες. θέλω να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση».
«Διορθώστε με αν κάνω Λάθος», είπε ευγενικά ο Ντάμπλντορ, «αλλά
είμαι βέβαιος πως ο
Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων της Δημογεροντίας παρέχει στον
κατηγορούμενο το δικαίωμα
να καλέσει μάρτυρες υπεράσπισης, έτσι δεν είναι; Αυτή δεν είναι η
πολιτική του Τμήματος
Επιβολής του Μαγικού Νόμου, κυρία Μπόουνς;» συνέχισε απευθυνόμενος
στη μάγισσα με το
μονόκλ.
«Σωστά», αποκρίθηκε εκείνη. «Έτσι ακριβώς».
«Καλά, καλά», υποχώρησε νευριασμένος ο Φαντζ. «Πού είναι αύτος ο
μάρτυρας;»
«Την έφερα μαΖί μου», είπε ο Ντάμπλντορ. «Περιμένει έξω. Να
την...»
«Όχι... Πήγαινε εσύ, Ουέσλι», γάβγισε ο Φαντζ στον Πέρσι, που
τινάχτηκε αμέσως πάνω,
κατέβηκε τα πέτρινα σκαλοπάτια της έδρας των δικαστών και πέρασε
με φούρια δίπλα από τον
Ντάμπλντορ και τον Χάρι χωρίς να τους ρίξει ούτε μια ματιά.
Λίγο αργότερα, ο Πέρσι επέστρεψε ακολουθούμενος από την κυρία
Φιγκ, που έδειχνε πιο
τρομαγμένη και ιδιόρρυθμη παρά ποτέ. Ο Χάρι ευχήθηκε να είχε
αλλάξει τις καρό τσόχινες
παντόφλες της.
Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε και της πρόσφερε την καρέκλα του,
δημιουργώντας μιαν άλλη για τον
εαυτό του.
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«Όνομα;» ρώτησε δυνατά ο Φαντζ, καθώς η κυρία Φιγκ καθόταν γεμάτη
νευρικότητα, άκρη άκρη
στην καρέκλα.
«Αραμπέλα Ντορίν Φιγκ», απάντησε με φωνή που έτρεμε η γρια
γυναίκα.
«Ποια είσαι;» συνέχισε ο Φαντζ με βαριεστημένο, υπεροπτικο
ύφος.
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«Κάτοικος του Λιτλ Γουάινγκιν, γειτόνισσα του Χάρι Πότερ», είπε η
κυρία Φιγκ.
«Δεν υπάρχουν στα μητρώα μας άλλοι μάγοι ή μάγισσες που να μένουν
στο Λιτλ Γουάινγκιν,
μόνον ο Χάρι Πότερ», παρενέβη η κυρία Μπόουνς. «Η περίπτωση του
παρακολουθείται στενά
λόγω... λόγω των παλαιότερων γεγονότων».
«Είμαι Σκουίμπ», διευκρίνισε η κυρία Φιγκ. «Γι' αυτό δεν είμαι
καταγεγραμμένη στα μητρώα σας».
«Σκουίμπ, ε;» έκανε ο Φαντζ κοιτώντας την καχύποπτα, «θα το
ελέγξουμε. Άφησε τα στοιχεία των
γονιών σου στο βοηθό μου τον Ουέσλι. Πείτε μου κάτι, οι Σκουίμπ
βλέπουν τους Παράφρονες;»
πρόσθεσε κοιτώντας δεξιά κι αριστερά στην έδρα.
«Και βέβαια!» απάντησε θιγμένη η κυρία Φιγκ.
Ο Φαντζ την κοίταξε ανασηκώνοντας τα φρύδια. «Πολύ καλά», σχολίασε
παγερά. «Πες μας, τι
είδες;»
«Είχα βγει να αγοράσω γατοτροφές από το γωνιακό κατάστημα στο
τέρμα της οδού Γλυσίνας,
κατά τις εννιά η ώρα το βράδυ της 2ας Αυγούστου», άρχισε να λέει
με γρήγορο ρυθμό η κυρία
Φιγκ σαν να τα είχε αποστηθίσει, «όταν άκουσα φασαρία στο στενάκι
που ενώνει την Ημισέληνο
της Μανόλιας με την οδό Γλυσίνας. Φτάνοντας στη γωνία είδα
Παράφρονες να τρέχουν...»
«Να τρέχουν;» έκανε κοφτά η κυρία Μπόουνς. «Οι Παράφρονες δεν
τρέχουν, γλιστράνε».
«Αυτό εννοούσα κι εγώ», διόρθωσε βιαστικά η κυρία Φιγκ και στα
μαραμένα μαγουλά της
εμφανίστηκαν δυο ρόδινες κηλίδες. «Γλιστρούσαν στο στενάκι
πλησιάΖοντας δύο αγόρια».
«Πώς ήταν;» ρώτησε η κυρία Μπόουνς στενεύοντας τα μάτια τόσο που η
άκρη του μονόκλ της
εξαφανίστηκε στη σάρκα της.
«Ο ένας ήταν πολύ χοντρός κι ο άλλος αδύνατος...»
«Όχι, όχι», την έκοψε ανυπόμονα η κυρία Μπόουνς. «Οι Παράφρονες.
Περίγραψε τους».
«Α», έκανε η κυρία Φιγκ και το κοκκίνισμα απλώθηκε τώρα ως το
λαιμό της. «Ήταν ψηλοί. Ψηλοί
και φορούσαν μανδύες».
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Το αγόρι ένιωσε ένα δυσάρεστο σφίξιμο στο στομάχι. Ότι κι αν ειδε
η κυρία Φιγκ, ο Χάρι θα είχε
την αίσθηση πως είδε μόνο τη ζογραφιά των Παραφρόνων, μια Ζωγραφιά
δε θα 'ταν ποτέ αρκετή
για να αποδοθεί η πραγματική μορφή αυτών των πλασμάτων ο αποκοσμος
τρόπος που
κινούνταν αιωρούμενοι μερικά εκατοστά
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πάνω από το έδαφος η οσμή της αποσύνθεσης που ανέδιδαν ο
ανατριχιαστικός θόρυβος που
έκανε η ανάσα τους, σαν να ρουφούσαν όλο τον αέρα γύρω τους...
Στη δεύτερη σειρά, ένας κοντόχοντρος μάγος με μεγάλο μαύρο
μουστάκι έσκυψε και ψιθύρισε
κάτι στο αφτί της διπλανής του, μιας μάγισσας με φουντωτά μαλλιά.
Εκείνη χασκογέλασε
κουνώντας το κεφάλι.
«Ψηλοί και φορούσαν μανδύες», επανέλαβε ψυχρά η κυρία Μπόουνς, ενώ
ο Κορνήλιος Φαντζ
ρουθούνιΖε ειρωνικά. «Κατάλαβα. Τίποτε άλλο;»
«Ναι», είπε η κυρία Φιγκ. «Τους ένιωσα. Έπεσε αφόρητη παγωνιά —
σημειωτέον, ήταν μια Ζεστή
καλοκαιρινή βραδιά. Κι αισθάνθηκα... σαν να χάθηκε κάθε ίχνος
ευτυχίας απ' τον κόσμο... και
θυμήθηκα... φρικτά πράγματα...» Η φωνή της ράγισε, έσβησε.
Η κυρία Μπόουνς άνοιξε διάπλατα τα μάτια της. Ο Χάρι διέκρινε το
σημάδι που είχε αφήσει το
μονόκλ κάτω απ' το φρύδι της.
«Τι έκαναν οι Παράφρονες;» ρώτησε και στην ψυχή του Χάρι άναψε μια
σπίθα ελπίδας.
«Επιτέθηκαν στα παιδιά», είπε η κυρία Φιγκ με φωνή πιο δυνατή κι
αποφασιστική, ενώ το
κοκκίνισμα στο πρόσωπο της υποχωρούσε. «Το ένα παιδί έπεσε. Το
άλλο οπισθοχωρούσε,
προσπαθώντας να απωθήσει τον Παράφρονα. Αυτός ήταν ο Χάρι.
Προσπάθησε δύο φορές, αλλά
το μόνο που σχημάτισε ήταν ένας ασημένιος αχνός. Στην τρίτη
προσπάθεια δημιούργησε έναν
προστάτη, που επιτέθηκε στον πρώτο Παράφρονα κι ύστερα, με την
προτροπή του, κυνήγησε το
δεύτερο και τον απομάκρυνε από τον ξάδελφο του. Και... αυτό
έγινε», κατέληξε ανέκφραστα η
κυρία Φιγκ.
Η Αμέλια Μπόουνς την κάρφωσε με τα μάτια της αμίλητη. Αντίθετα ο
Φαντζ φυλλομετρούσε τα
χαρτιά του αποφεύγοντας να την κοιτάξει. Τέλος, σήκωσε το βλέμμα
του και είπε, μάλλον
επιθετικά:
«Αυτό είδες;»
«Αυτό έγινε», επανέλαβε η κυρία Φιγκ.
«Πολύ καλά», έκανε ο Φαντζ. «Μπορείς να πηγαίνεις».
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Η κυρία Φιγκ έριξε μια τρομαγμένη ματιά στον Φαντζ και τον
Ντάμπλντορ κι ύστερα σηκώθηκε και
κατευθύνθηκε προς την πόρ' τα. Ο Χάρι την άκουσε να κλείνει πίσω
της.
«Δεν ήταν και πολύ πειστικός μάρτυρας», σχολίασε υπεροπτικά ο
Φαντζ.
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«Δεν ξέρω...» είπε η κυρία Μπόουνς με τη βροντερή φωνή της.
«Πάντως, περιέγραψε με μεγάλη
ακρίβεια τα συναισθήματα που προκαλεί η επίθεση των Παραφρόνων.
Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να πει ότι βρίσκονταν εκεί αν δε βρίσκονταν».
«Μα να περιφέρονται Παράφρονες σ' ένα προάστιο των Μαγκλ και να
τύχει να πέσουν πάνω σ'
ένα μάγο;» σάρκασε ο Φαντζ. «Πόσες πιθανότητες υπάρχουν για κάτι
τέτοιο; Ούτε ο Μπάγκμαν
δε θα στοιχημάτιΖε...»
«Μα δε νομίΖω ότι πιστεύει κανείς μας πως οι Παράφρονες βρέθηκαν
εκεί τυχαία», σχολίασε
ανάλαφρα ο Ντάμπλντορ.
Η μάγισσα που καθόταν στα δεξιά του Φαντζ, αυτή που το πρόσωπο της
κρυβόταν στις σκιές,
ανασάλεψε, όλοι οι άλλοι όμως έμειναν ακίνητοι στις θέσεις τους
χωρίς να βγάλουν μιλιά.
«Αυτό τώρα τι σημαίνει;» ρώτησε παγερά ο Φαντζ.
«Πιστεύω ότι κάποιος τους έστειλε εκεί», είπε ο Ντάμπλντορ.
«Σίγουρα θα το ξέραμε αν υπήρχε διαταγή δύο Παράφρονες να κόβουν
βόλτες στο Λιτλ
Γουάινγκιν!» γάβγισε ο Φαντζ.
«'Όχι, ιδίως αν τώρα τελευταία παίρνουν διαταγές από άτομα εκτός
του Υπουργείου Μαγείας»,
είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. «Σου έχω πει τις απόψεις μου γι' αυτό το
θέμα, Κορνήλιε».
«Ναι, μου τις είπες», απάντησε οργισμένος ο Φαντζ, «κι έχω κάθε
λόγο να πιστεύω ότι οι
απόψεις σου είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, Ντάμπλντορ. Οι
Παράφρονες παραμένουν
στο ΑΖΚΟ-μπάν και δρουν βάσει των διαταγών που εμείς τους
δίνουμε».
«Τότε», συνέχισε ο Ντάμπλντορ με ήρεμη καθαρή φωνή, «το επόμενο
βήμα μας είναι να
αναρωτηθούμε για ποιο λόγο κάποιος μέσα από το υπουργείο διέταξε
δύο Παράφρονες να
εμφανιστούν σε ένα στενοσόκακο τη 2α Αυγούστου».
Στην απόλυτη σιωπή που διαδέχτηκε τα λόγια του, η μάγισσα που
βρισκόταν στα δεξιά του
Φαντζ έσκυψε μπροστά, δίνοντας στον Χάρι την ευκαιρία να τη δει
για πρώτη φορά. ΈμοιαΖε με
τεράστιο ΧΛομό βάτραχο. Ήταν κοντόχοντρη, με πλατύ νερουλιασμένο
πρόσοπο, κοντό λαιμό
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όπως ο θείος Βέρνον και μεγάλο χαλαρό στόμα τα μάτια της ήταν
μεγάλα, στρογγυλά κι ελαφρώς
εξογκωμένα από τις κονχες τους. Ακόμη και το μαύρο βελούδινο
φιογκάκι που φο-Ρουσε στην
κορφή των κοντών σγουρών μαλλιών της θύμισε στον χαρι τεράστια
μύγα, που η μάγισσα θα
άρπαΖε από στιγμή σε στιγμη μετη μακριά κολλώδη γλώσσα της.
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«Το λόγο έχει η Ντολόρες Τζαν Αραρτζ, γενική γραμματέας του
υπουργείου», είπε ο Φαντζ.
Η κοριτσίστικη διαπεραστική φωνή της μάγισσας ξάφνιασε τον Χάριπερίμενε να ακούσει κάτι
σαν κόασμα.
«Σίγουρα παρανόησα, καθηγητή Ντάμπλντορ», είπε μ' ένα προσποιητό
χαμόγελο που δε φώτισε
τα μεγάλα στρογγυλά μάτια της. «Δικό μου το λάθος. Αλλά για μια
στιγμή νόμιΖα πως εννοούσατε
ότι την εντολή για την επίθεση εναντίον αυτού του παιδιού την
έδωσε το Υπουργείο Μαγείας!»
Της ξέφυγε ένα καμπανιστό γέλιο, που έκανε τον Χάρι να
ανατριχιάσει ολόκληρος. Μερικοί
δημογέροντες γέλασαν μαΖί" της, αν και ήταν πασιφανές ότι κανείς
τους δε βρήκε τα λόγια της
αστεία.
«Αν είναι αλήθεια ότι οι Παράφρονες δέχονται εντολές μόνο από το
Υπουργείο Μαγείας κι εφόσον
είναι γεγονός ότι δύο Παράφρονες επιτέθηκαν στον Χάρι και τον
ξάδελφο του πριν από μία βδομάδα, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ίσως διέταξε τις επιθέσεις
κάποιος μέσα από το
υπουργείο», αποκρίθηκε ευγενικά ο Ντάμπλ-ντορ. «Φυσικά, ενδέχεται
οι συγκεκριμένοι
Παράφρονες να ελέγχονται από κάποιον εκτός του υπουργείου...»
«Δεν υπάρχουν Παράφρονες που καθοδηγούνται από άτομα εκτός
υπουργείου!» φώναξε ο
Φαντζ, που είχε γίνει κατακόκκινος σαν παντζάρι.
Ο Ντάμπλντορ έκλινε το κεφάλι. «Τότε, ασφαλώς το υπουργείο θα
ερευνήσει εξονυχιστικά γιατί οι
δύο Παράφρονες βρέθηκαν τόσο μακριά από το ΑΖκαμπάν κι επιτέθηκαν
χωρίς εντολή».
«Δε θ' αποφασίσεις εσύ, Ντάμπλντορ, τι θα κάνει το υπουργείο!»
εξερράγη ο Φαντζ και το
πρόσωπο του είχε πάρει ένα μπλάβο χρώμα που θα Ζήλευε ακόμη κι ο
θείος Βέρνον.
«Ασφαλώς», είπε ο Ντάμπλντορ με μαλακή φωνή. «Εγώ απλώς εκφράζω
την πεποίθηση μου ότι
δε θα μείνει αδιερεύνητο το θέμα», συνέχισε και κοίταξε την κυρία
Μπόουνς, που έσιαξε το μονόκλ της και του ανταπέδωσε συνοφρυωμένη το βλέμμα.
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«Υπενθυμίσω σε όλους ότι η συμπεριφορά των συγκεκριμένων
Παραφρόνων, αν όλ' αυτά δεν
είναι αποκύημα της φαντασίας ετούτου δω του παιδιού, δεν αποτελεί
αντικείμενο του παρόντος
δικαστηρίου!» είπε ο Φαντζ. «Βρισκόμαστε εδώ για να δικάσουμε τον
Χάρι Πότερ, που
παραβίασε τον Κανονισμό περί Προληπτικών Πε' ριορισμών της Χρήσης
Μαγείας από
Ανηλίκους!»
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«Ασφαλώς», πήρε το λόγο ο Ντάμπλντορ, «αλλά η παρουσία των
Παραφρόνων έχει άμεση
σχέση με την υπόθεση μας. Το άρθρο 7 του σχετικού διατάγματος
προβλέπει τη χρήση μαγείας
ενώπιον Μαγκλ σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, και ως ειδικές
περιπτώσεις ορίζονται εκείνες
όπου απειλείται η Ζωή του ίδιου του μαγού, ή άλλων μάγων, ή Μαγκλ
που είναι παρόντες τη
στιγμή του...»
«'Έχουμε υπόψη μας το άρθρο 7, ευχαριστούμε πολύ!» μούγκρισε ο
Φαντζ.
«Δεν αμφιβάλλω», παρατήρησε ευγενικά ο Ντάμπλντορ. «Επομένως,
συμφωνούμε ότι το
γεγονός πως ο Χάρι χρησιμοποίησε το ξόρκι του προστάτη εμπίπτει ως
ενέργεια στην κατηγορία
των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφει το άρθρο;»
«Αν υπήρχαν Παράφρονες, που πολύ αμφιβάλλω».
«Το κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας», τον διέκοψε ο Ντάμπλντορ. «Αν
αμφιβάλλεις για την
ειλικρίνεια της κυρίας Φιγκ, κάλεσε την ξανά και ρώτησε την. Δε
φαντάΖομαι να έχει αντίρρηση».
«Εγώ... δεν... δηλαδή...» τραύλισε ο Φαντζ σκαλίζοντας τα χαρτιά
του. «θέλω να τελειώνουμε
σήμερα με αυτή την υπόθεση, Ντάμπλντορ».
«Είμαι βέβαιος πως δε θα είχες αντίρρηση να ακούσεις ξανά και ξανά
τους μάρτυρες,
προκειμένου να αποφευχθεί μια σοβαρή δικαστική πλάνη», είπε ο
Ντάμπλντορ.
«Σοβαρή δικαστική πλάνη και πράσιν' άλογα!» φώναξε τότε ο Φαντζ με
όλη του τη δύναμη.
«Κάθισες να μετρήσεις ποτέ πόσες φανταστικές ιστορίες μας έχει
σερβίρει αυτό το παιδί για να
δικαιολογήσει την ανεπίτρεπτη χρήση μαγείας εκτός σχολείου;
Προφανώς ξέχασες το πτητικό
ξόρκι που χρησιμοποίησε πριν από τρία χρόνια...»
«Δεν το έκανα εγώ, το έκανε ένα σπιτικό ξωτικό!» παρενέβη ο Χάρι.
«ΒΛΕΠΕΙΣ;» βρυχήθηκε ο Φαντζ δείχνοντας με το δάχτυλο το αγόρι.
«Σπιτικό ξωτικό! Σε σπίτι
Μαγκλ! Αν είναι δυνατόν!»
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«Το εν λόγω σπιτικό ξωτικό εργάΖεται αυτή τη στιγμή στο "Χόνκουαρτς", ξέρετε», είπε ο
Ντάμπλντορ. «Μπορώ να το καλέσω αμέσος για κατάθεση, αν το
επιθυμείτε».
«Ε... όχι... δεν έχω χρόνο να ακούσω σπιτικά ξωτικά! Άλλωστε, δεν
είναι η μόνη του παράβαση.
Ξεχάσατε που φούσκωσε τη θεία του σαν μπαλόνι;» φώναξε ο Φαντζ και
χτύπησε με τόση
δύναμη τη γροθιά του στην έδρα, που αναπήδησε το μελανοδοχείο.
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«Κι εσύ είχες τη σύνεση να μην τον περάσεις από πειθαρχικό
αποδεχόμενος, φαντάζομε, ότι
ακόμη κι οι καλύτεροι μάγοι δεν μπορούν να ελέγξουν πάντα τα
συναισθήματα τους», απάντησε
ήρεμα ο Ντάμπλντορ, ενώ ο Φαντζ σκουπίΖε το μελάνι από τις ση.
μειώσεις του.
για να μην αναφέρω τα κατορθώματα του στο σχολείο», συνέχισε
απτόητος ο Φαντζ.
«Από τη στιγμή που το υπουργείο δεν έχει δικαιοδοσία να τιμωρεί
τους μαθητές του
"Χόγκουαρτς" για τις αταξίες τους στο σχολείο η συμπεριφορά του
Χάρι εκεί δεν αφορά αυτό το
δικαστήριο», είπε ο Ντάμπλντορ με τη συνηθισμένη του ευγένεια, μα
μια εύγλωττη ψυχρότητα
χρωμάτιΖε τον τόνο της φωνής του.
«Αχά!» αναφώνησε ο Φαντζ. «Δεν είναι δική μας δουλειά το τι
συμβαίνει στο σχολείο; Έτσι
νομίΖεις;»
«Το υπουργείο δεν έχει αρμοιδιότητα να αποβάλει μαθητές του
"Χόγκουαρτς", Κορνήλιε, όπως
σου υπενθύμισα τη νύχτα της 2ας Αυγούστου», συνέχισε ο Ντάμπλντορ.
«Ούτε να κατάσχει
ραβδιά προτού αποδειχτούν αληθείς οι κατηγορίες — κι αυτό σ' το
υπενθύμισα τη νύχτα της 2ας
Αυγούστου. Στην αξιέπαινη σπουδή σου να εφαρμοστεί ο νόμος,
παραβίασες κι εσύ ο ίδιος —
άθελα σου, είμαι σίγουρος — κάμποσους νόμους».
«Οι νόμοι είναι για ν' αλλάζουν», είπε άγρια ο Φαντζ.
«Ασφαλώς», συμφώνησε ο Ντάμπλντορ κλίνοντας το κεφάλι. «Κι εσύ
έχεις κάνει ένα σωρό
αλλαγές, Κορνήλιε. Στις ελάχιστες βδομάδες που μεσολάβησαν από τη
στιγμή που μου
αφαιρέθηκε η προεδρία της Δημογεροντίας, καθιερώθηκε ήδη η
πρακτική να εκ-δικάΖεται από
ποινικό δικαστήριο η απλή παράβαση της χρήσης μαγείας από
ανηλίκους!»
Μερικοί μάγοι κουνήθηκαν νευρικά στις θέσεις τους. Ο Φαντζ τώρα
είχε γίνει κατακόκκινος.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Ωστόσο, η βατραχομούρα μάγισσα στα δεξιά του κοιτούσε τον
Ντάμπλντορ με πρόσωπο
ανέκφραστο.
«Καθ' όσο γνωρίΖω», συνέχισε ο Ντάμπλντορ, «προς το παρόν δεν
υπάρχει νόμος που να
προβλέπει ότι το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να τιμωρήσει τον
Χάρι για όλα τα μάγια που έχει
εκτελέσει στη Ζωή του. Ο Χάρι Πότερ αντημετωπίΖει μια συγκεκριμένη
κατηγορία και παρουσίασε
την υπεράσπιση του. Το μόνο που μας απομένει τώρα είναι να
περιμένουμε την απόφαση σας».
Ο Ντάμπλντορ έσμιξε πάλι τα ακροδάχτυλά του και σιώπησε. Ο
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Φαντζ τον αγριοκοίταξε, εμφανέστατα εξοργισμένος. Ο Χάρι λοξοκοίταξε τον Ντάμπλντορ,
Ζητώντας του να τον καθησυχάσει δεν ήταν διόλου σίγουρος πως ήταν
σωστή η κίνηση του
Ντάμπλντορ — ούτε λίγο ούτε πολύ είπε στη Δημογεροντία πως ήταν
καιρός να εκδώσει την
απόφαση της. Κι αυτή τη φορά, όμως, ο Ντάμπλντορ αγνόησε την
προσπάθεια του Χάρι να
προσελκύσει το βλέμμα του. Συνέχισε να κοιτάΖει τα έδρανα όπου οι
δημογέροντες κουβέντιαζαν ψιθυριστά μεταξύ τους.
Ο Χάρι έσκυψε το κεφάλι του. Η καρδιά του, που την ένιωθε
φουσκωμένη σαν μπαλόνι,
χτυπούσε σαν τρελή μέσα στο στήθος του. ΝόμιΖε πως θα διαρκούσε
περισσότερο η δίκη του και
δεν ήταν καθόλου σίγουρος αν έκανε καλή εντύπωση. Δε μίλησε παρά
ελάχιστα. Δεν πρόλαβε να
τους εξηγήσει τι ακριβώς έγινε με τους Παράφρονες, πώς τους
επιτέθηκαν, πόσο κινδύνευσαν
εκείνος κι ο Ντάντλι... Δύο φορές κοίταξε τον Φαντζ κι άνοιξε το
στόμα του να μιλήσει μα η φωνή
του πνίγηκε — ένιωθε πως δεν είχε αέρα στα πνευμόνια του και τις
δύο φορές πήρε μια βαθιά
ανάσα κι έσκυψε
πάλι το κεφάλι.
Κι ύστερα, όλοι οι ψίθυροι σταμάτησαν. Ο Χάρι ήθελε να κοιτάξει
τους δικαστές, αλλά ήταν πολύ
πιο εύκολο να κρατήσει σκυμμένο το κεφάλι του.
«Ποιοι ψηφίΖουν "αθώος";» ακούστηκε η βροντερή φωνή της
κυρίας Μπόουνς.
Ο Χάρι σήκωσε το κεφάλι. Είδε σηκωμένα χέρια, πολλά χέρια...
περισσότερα από τα μισά!
Άρχισε να μετράει με κομμένη την ανάσα, μα πριν προλάβει να
τελειώσει, η κυρία Μπόουνς είπε:
«Ποιοι
ψηφίΖουν "ένοχος";»
Ο Φαντζ σήκωσε το χέρι του τον μιμήθηκαν καμιά ντουΖίνα άτομα,
μεταξύ των οποίων η μάγισσα
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στα δεξιά του, ο μάγος με το μεγάλο μουστάκι και η διπλανή του, η
μάγισσα με τα φουντωτά
μαλλιά, που κάθονταν στη δεύτερη σειρά. Ο υπουργός κοίταξε ολόγυρα
σαν να είχε έναν κόμπο
στο λαρύγγι του και κατέβασε το χέρι του. Πήρε δυο Βαθιές ανάσες
και είπε, με φωνή που έτρεμε
από ανίσχυρη λύσα Πολύ καλά, πολύ καλά... αθώος ο κατηγορούμενος».
«θαυμάσια», είπε κοφτά ο Ντάμπλντορ. Σηκώθηκε, έβγαλε το ΡαΒοί του
κι εξαφάνισε τις δυο
καρέκλες με την κλαρωτή ταπετσαρία. «Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Καλή
σας μέρα».
Κι έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον Χάρι.
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Οι συμφορές της κυρίας Ουέσλι
Η ξαφνική αναχώρηση του Ντάμπλντορ αιφνιδίασε τον Χάρι. Έμεινε
καθισμένος στην καρέκλα με
τις αλυσίδες, ενώ μέσα του πάλευαν η έκπληξη με την ανακούφιση. Οι
δημογέροντες είχαν
σηκωθεί από τις θέσεις τους και μάΖευαν τα χαρτιά τους
κουβεντιαζοντας μεταξύ τους. Σηκώθηκε
κι ο Χάρι. Δεν του έδωσε κανείς σημασία, εκτός από τη βατραχομούρα
μάγισσα στα δεξιά του
Φαντζ, που τώρα είχε εστιάσει την προσοχή της πάνω του όπως είχε
κάνει πριν με τον
Ντάμπλντορ. Ο Χάρι την αγνόησε και προσπάθησε να τραβήξει το
βλέμμα του Φαντζ ή της
κυρίας Μπόουνς, για να ρωτήσει αν ήταν ελεύθερος να φύγει ο Φαντζ
όμως ήταν αποφασισμένος
να αγνοήσει τον Χάρι, ενώ η κυρία Μπόουνς τακτοποιούσε το
χαρτοφύλακα της. Έτσι ο Χάρι
έκανε μερικά διστακτικά βήματα προς την πόρτα και, όταν είδε πως
δεν τον φώναΖε κανένας,
επιτάχυνε το βήμα του.
Διένυσε τρέχοντας τα τελευταία μέτρα, άνοιξε την πόρτα κι έπεσε
πάνω στον κύριο Ουέσλι, που
στεκόταν ακριβώς από πίσω χλομός από αγωνία.
«Ο Ντάμπλντορ δεν είπε...»
«Αθώος!» απάντησε ο Χάρι κλείνοντας πίσω του την πόρτα.
Ο κύριος Ουέσλι τον έπιασε από τους ώμους με ένα πλατύ χαμόγελο.
«Μα αυτό είναι υπέροχο, Χάρι! Βέβαια, δεν μπορούσαν να σε
καταδικάσουν χωρίς στοιχεία, αλλά
ομολογώ όπ...»
Σταμάτησε απότομα γιατί άνοιξε η πόρτα του δικαστηρίου. Οι
δημογέροντες αποχωρούσαν.
«Μα τα γένια του Μέρλιν!» αναφώνησε έκπληκτος ο κύριος Ουέσλι
τραβώντας τον Χάρι στην
άκρη για να περάσουν. «Η ολομέλεια σε δίκασε;»
«Έτσι νομίΖω», απάντησε σιγανά ο Χάρι.
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Καναδυό μάγοι έγνεψαν στον Χάρι καθώς περνούσαν και μερικοί,
μεταξύ των οποίων και η
Αμέλια Μπόουνς, είπαν: «Καλημέρα, Άρθουρ», στον κύριο Ουέσλι οι
περισσότεροι όμως
απόστρεψαν το βλέμμα. Ο Κορνήλιος Φαντζ και η βατραχομούρα μάγισσα
ήταν από τους
τελευταίους που βγήκαν από την υπόγεια αίθουσα. Ο Φαντζ φέρθηκε
σαν να ήταν αόρατοι ο Χάρι
κι ο κύριος Ουέσλι, η μάγισσα όμως Ζύγιασε ξανά με το βλέμμα της
τον Χάρι καθώς περνούσε
δίπλα του. Τελευταίος βγήκε ο Πέρσι. Αγνόησε επιδεικτικά τον Χάρι
και τον πατέρα του, όπως
είχε κάνει πριν και ο Φαντζ τους προσπέρασε σφίγγοντας στο στήθος
του μια μεγάλη περγαμηνή
σε ρολό και μια χούφτα πένες, και πέρασε στητός με τη μύτη ψηλά.
Οι γραμμές γύρω από το
στόμα του κυρίου Ουέσλι σφίχτηκαν ανεπαίσθητα, αλλά αυτή ήταν η
μόνη του αντίδραση στην
εμφάνιση του τρίτου γιου του.
«θα σε πάω αμέσως σπίτι να ανακοινώσεις στους άλλους τα νέα», είπε
γνέφοντας στον Χάρι να
τον ακολουθήσει. Ο Πέρσι μόλις είχε εξαφανιστεί στη σκάλα που
οδηγούσε στο ένατο επίπεδο.
«Έπειτα θα πάρω το δρόμο για τις τουαλέτες του Μπέθναλ Γκριν.
Πάμε...»
«Και τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτές τις τουαλέτες;» ρώτησε
χαμογελαστά ο Χάρι. Αίφνης
φάνταζαν όλα χίλιες φορές πιο αστεία απ' ότι προηγουμένως. Είχε
αρχίσει να το συνειδητοποιεί:
αθωώθηκε, θα γϋρίΖε στο «Χόγκουαρτς».
«Το μόνο που χρειάΖεται είναι ένα απλό αντηξόρκι», αποκρίθηκε ο
κύριος Ουέσλι καθώς
ανέβαιναν τις σκάλες, «το θέμα όμως δεν είναι οι Ζημιές, αλλά η
νοοτροπία που εκφράζουν αυτοί
οι βανδαλισμοί. Μπορεί ορισμένοι μάγοι να θεωρούν αστείες τις
φάρσες στους Μαγκλ, ωστόσο,
αυτού του είδους η συμπεριφορά εκφράζει κάτι Βαθύτερο και πολύ πιο
επικίνδυνο, που εγώ
προσωπικά...»
Ο κύριος Ουέσλι έκοψε τη φράση του στη μέση. Είχαν φτάσει στο
διάδρομο του ένατου επιπέδου
κι αντίκρισαν τον Κορνήλιο
Φαντζ που στεκόταν λίγα βήματα πιο πέρα. Συνομιλούσε χαμηλόφωνα με
έναν ψηλό άντρα με
μεταξένια ξανθά μαλλιά κι αδύνατο οχρό πρόσωπο.
Ο άντρας στράφηκε προς το μέρος τουσ μόλις άκουσε τον ήχο
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των βημάτων τους. Σταμάτησε απότομα να μιλάει και τα ψυχρά γκρίΖα
μάτια του στένεψαν
καθώς καρφώνονταν στο πρόσωπο του Χάρι. «Βρε, Βρε, βρε... ο
προστάτης Πότερ», είπε
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παγερά ο Λουσιους Μαλφόι.
Ο Χάρι ένιωσε ένα τίναγμα σαν να σκόνταψε ξαφνικά σε τοίχο. Η
τελευταία φορά που είδε αυτά
τα μάτια ήταν από τις σχισμές της κουκούλας ενός θανατοφάγου και η
τελευταία φορά που
άκουσε αυτή τη φωνή ήταν όταν τον περιγελούσε σ' ένα σκοτεινό
νεκροταφείο, την ώρα που τον
βασάνιΖε ο λόρδος Βόλντεμορτ. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο
Λούσιους Μαλφόι είχε το
θράσος να τον κοιτάΖει στα μάτια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι
βρισκόταν εδώ, στο Υπουργείο
Μαγείας, κι ότι κουβέντιαΖε μαΖί του ο Κορνήλιος Φαντζ, τη στιγμή
που, πριν από λίγες μόλις
βδομάδες, ο Χάρι είπε στον Φαντζ ότι ο Μαλφόι ήταν θανατοφάγος.
«Μόλις μου έλεγε ο υπουργός πόσο φτηνά τη γλίτωσες, Πότερ», είπε
αργόσυρτα ο Μαλφόι.
«Ειλικρινά απορώ πώς καταφέρνεις να ξεγλιστράς από τα παραθυράκια
του νόμου... σαν φίδι».
Ο κύριος Ουέσλι έπιασε προειδοποιητικά τον Χάρι απ' τον ώμο.
«Ναι», είπε ο Χάρι, «είναι
αλήθεια ότι τα καταφέρνω πάντα να γλιτώνω».
«Μπα, τι βλέπω, κι ο Άρθουρ Ουέσλι! Τι κάνεις εδώ, Άρθουρ;»
«ΕργάΖομαι εδώ», αποκρίθηκε
κοφτά ο κύριος Ουέσλι. «Όχι εδώ», τον διόρθωσε ο κύριος Μαλφόι,
ανασηκώνοντας τα φρύδια
του καθώς κοίταΖε την πόρτα πίσω από τον κύριο Ουέσλι. «ΝόμιΖα πως
το γραφείο σου
βρίσκεται στο δεύτερο όροφο... αν δεν κάνω λάθος. Δουλειά σου
είναι να σουφρώνεις αντικείμενα
των Μαγκλ, να τα παίρνεις σπίτι σου και να τα μαγεύεις...»
«Όχι», απάντησε αγανακτισμένος ο κύριος Ουέσλι, μπήγοντας τα
δάχτυλα του στη σάρκα του
Χάρι.
«Εσείς τι γυρεύετε εδώ;» ρώτησε ο Χάρι τον Λούσιους Μαλφόι. «Δεν
είναι δική σου δουλειά,
Πότερ, οι προσωπικές υποθέσεις μου με τον υπουργό», έκανε ο Μαλφόι
σιάΖοντας το μανδύα
του. Ο Χάρι άκουσε ένα κουδούνισμα και κατάλαβε ότι οι τσέπες του
ήταν γεμάτες χρυσάφι.
«Μπορεί να είσαι ο ευνοούμενος του Ντάμπλντορ. αλλά μην περιμένεις
την ίδια αντιμετώπιση κι
απ' τους άλλους ••Δεν πάμε στο γραφείο σου, υπουργέ μου;»
«Φυσικά», είπε ο κύριος Φαντζ γυρίζοντας την πλάτη στον χάρι και
τον κύριο Ουέσλι. «Από δω,
Λούσιους».
Οι δυο άντρες απομακρύνθηκαν μιλώντας χαμηλόφωνα. Ο κύριος Ουέσλι
δεν άφησε τον ώμο του
Χάρι μέχρι που χάθηκαν από
τα μάτια τους.
«Γιατί δεν περίμενε έξω από το γραφείο του Φαντζ αν τον ήθελε για
κάποια δουλειά;»
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αναρωτήθηκε φουρκισμένος ο Χάρι. «Γιατί κατέβηκε εδώ κάτω;»
«Ήρθε να κατασκοπεύσει το δικαστήριο, αν θες τη γνώμη μου»,
σχολίασε ανήσυχος ο κύριος
Ουέσλι, ρίχνοντας γύρω του κλεφτές μάτιες για να βεβαιωθεί πως δεν
τους άκουγε κανείς.
«Ήθελε να μάθει αν, τελικά, σε απέβαλαν. θα αφήσω ένα σημείωμα για
τον Ντάμπλντορ όταν θα
σε πάω σπίτι πρέπει να ενημερωθεί ότι ο Μαλφόι συ-Ζητούσε πάλι με
τον Φαντζ».
«Τι προσωπική υπόθεση μπορεί να έχουν οι δυο τους;»
«Χρυσάφι, το δίχως άλλο», αποκρίθηκε οργισμένος ο κύριος Ουέσλι.
«Ο Μαλφόι, όλα αυτά τα
χρόνια, κάνει μεγάλες δωρεές για διάφορους σκοπούς... έτσι γίνεται
αρεστός στους σωστούς
ανθρώπους... για να μπορεί μετά να τους Ζητήσει χάρες... να
καθυστερήσουν να ψηφίσουν
νόμους που δεν τον βολεύουν... Α, είναι καλά δικτυωμένος ο
Λούσιους Μαλφόι».
Ήρθε ο ανελκυστήρας δεν υπήρχε κανείς μέσα εκτός από ένα σμήνος
υπηρεσιακών
σημειωμάτων που πέρασαν πάνω από το κεφάλι του κυρίου Ουέσλι,
καθώς πατούσε το κουμπί
για το αίθριο κι έκλειναν οι πόρτες. Τα έδιωξε εκνευρισμένος.
«Κύριε Ουέσλι», είπε ο Χάρι με αργή και καθαρή φωνή, «αν ο Φαντζ
συναντιέται με
θανατοφάγους όπως ο Μαλφόι, αν τους βλέπει μόνος, ποιος μας λέει
ότι δεν του έχουν κάνει την
εξουσιαστική κατάρα;»
«Μη νομίσεις ότι δε μας πέρασε κι εμάς απ' το μυαλό, Χάρι»,
απάντησε σιγανά. «Αλλά ο
Ντάμπλντορ πιστεύει ότι ο Φαντζ ενεργεί αυτοδούλως στη δεδομένη
στιγμή γεγονός που, όπως
υποστηρίζει ο Ντάμπλντορ, κάθε άλλο παρά πρέπει να μας
καθησυχάΖει. Ας το αφήσουμε τώρα
όμως αυτό το θέμα».
Οι πόρτες άνοιξαν και οι δυο τους βγήκαν στο έρημο σχεδόν αίθριο.
Ο Έρικ, ο φρουρός, ήταν
κρυμμένος πάλι πίσω από τον ημερησιο Προφήτη του. Πέρασαν μπροστά
από το χρυσό
σιντριβάνι, αλλα ο Χάρι δε φάνηκε να θυμάται την υπόσχεση του.
*Μια στιγμή...» είπε όμως στον κύριο Ουέσλι ύστερα από λίγο.
αμεσως έβγαλε το πουγκί από την
τσέπη του και γύρισε προς το σι150
ντριβάνι. Κοίταξε το ωραίο πρόσωπο του μάγου, αλλά από κοντά του
φάνηκε ανόητο κι αδύναμο.
Η μάγισσα είχε ένα σαχλό χαμόγελο σαν να συμμετείχε σε καλλιστεία,
ενώ απ' ότι ήξερε ο Χαρι
για τους καλικάντζαρους και τους κενταύρους, ήταν κάπως απίθανο να
κοιτάΖουν τους μάγους με
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αυτό το ξελιγωμένο ύφος. Μόνο η δουλική έκφραση του σπιτικού
ξωτικού φάνταΖε πειστική.
Αναποδογύρισε το πουγκί του κι έριξε στη γούρνα όχι μόνο δέκα
γαλέρες αλλά όλο το
περιεχόμενο του, καθώς σκεφτόταν χαμογελώντας τι θα έλεγε η
Ερμιόνη αν αντίκρίΖε το άγαλμα
του ξωτικού.
«Το ήξερα!» αναφώνησε ο Ρον χτυπώντας με τη γροθιά του τον αέρα.
«Εσύ πάντα τη γλιτώνεις!»
«Δεν μπορούσαν παρά να σε αθωώσουν!» είπε η Ερμιόνη. Μόλις ο Χάρι
μπήκε στην κουΖίνα,
έδειχνε έτοιμη να λιποθυμήσει από αγωνία και τώρα έσφιγγε το χέρι
της που έτρεμε,
προσπαθώντας να ηρεμήσει. «Οι κατηγορίες ήταν εντελώς αστήρικτες».
«Αφού ήσαστε τόσο σίγουροι όλοι για το αποτέλεσμα, πώς και
δείχνετε τέτοια ανακούφιση
τώρα;» τους πείραξε ο Χάρι.
Η κυρία Ουέσλι σφούγγίΖε το πρόσωπο με την ποδιά της, ενώ ο Φρεντ,
ο Τζορτζ και η Τζίνι
χόρευαν γύρω απ' το τραπέΖι τραγουδώντας: «Αθωώθηκε, αθωώθηκε,
αθωώθηκε...»
«Αρκετά! Ησυχάστε!» τους έβαλε τις φωνές ο κύριος Ουέσλι χωρίς
όμως να μπορεί να κρύψει κι
εκείνος τη χαρά του. «Ξέρεις, Σείριε, ήταν στο υπουργείο ο
Λούσιους Μαλφόι...» «Τι;» έκανε
κοφτά ο Σείριος. «Αθωώθηκε, αθωώθηκε, αθωώθηκε...» «Πάψτε,
επιτέλους! Ναι, τον είδα να
μιλάει με τον Φαντζ στο ένατο επίπεδο και ύστερα πήγαν μαΖί στο
γραφείο του υπουργού.
Πρέπει να ενημερώσουμε τον Ντάμπλντορ».
«Οπωσδήποτε», συμφώνησε ο Σείριος, «θα του το πούμε, μ^
ανησυχείς».
«Και τώρα πρέπει να πηγαίνω με περιμένουν οι τουαλέτες που ξερνάνε
στο Μπέθναλ Γκριν.
Μόλι, θ' αργήσω να γυρίσω. Υποσχέθηκα να αντικαταστήσω την Τονκς,
αλλά μπορεί να περάσει
για φαγητό ο Κίνγκσλι...»
«Αθωώθηκε, αθωώθηκε, αθωώθηκε...» «θα σταματήσετε εσείς οι τρεις;
Φρεντ-Τζορτζ-Τζινι!»
φώναξε η
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κύρια Ουέσλι καθώς ο άντρας της έφευγε από την κουΖίνα. «Χάρι,
χρυσό μου, κάθισε να φας,
ούτε που άγγιξες το πρωινό σου».
Ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν απέναντι του. Ο Χάρι πρώτη φορά τους
έβλεπε τόσο ευτυχισμένους
από τότε που ήρθε στην Γκρί-μολντ Πλέις το αίσθημα απέραντης
ανακούφισης, που είχε κοπεί
απότομα μετά τη συνάντηση του με τον Μαλφόι, τον πλημμύρισε ξανά.
Ξάφνου το καταθλιπτικό
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σπίτι φάνταΖε πιο Ζεστό, πιο φιλικό ακόμη κι ο Κρίτσερ του φάνηκε
λιγότερο αντιπαθητικός όταν
πρόβαλε τη γουρουνίσια μύτη του στην κουΖίνα να ελέγξει τι ήταν
όλη
αυτή η φασαρία.
«Φυσικά, όταν εμφανίστηκε στο πλευρό σου ο Ντάμπλντορ, δεν υπήρχε
περίπτωση να σε
καταδικάσουν», σχολίασε χαρούμενος ο Ρον καθώς σέρβιρε πουρέ στα
πιάτα.
«Ναι, αυτός ήταν το σημείο-κλειδί», είπε ο Χάρι. Ήθελε να
προσθέσει: «Αλλά θα ήθελα να μου
μιλήσει. Ή, έστω, να με κοιτάξει», κάτι τέτοιο όμως θα φανέρωνε
αγνωμοσύνη και θα ηχούσε
εντελώς παιδιάστικο. Καθώς τα σκεφτόταν όλα αυτά, τον έτσουξε τόσο
πολύ το σημάδι του που
έπιασε το μέτωπο του.
«Τι έπαθες;» ρώτησε ανήσυχα η Ερμιόνη.
«Το σημάδι», μουρμούρισε ο Χάρι. «Δεν είναι τίποτα... το παθαίνω
συχνά...»
Οι υπόλοιποι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα γέμιΖαν τα πιάτα τους και
πανηγύριΖαν τη σωτηρία του
Χάρι ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζίνι τραγουδούσαν ακόμη. Η Ερμιόνη
έδειχνε πολύ ανήσυχη αλλά
πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, ο Ρον είπε χαρούμενα: «Βάζω
στοίχημα πως θα περάσει ο
Ντάμπλντορ σήμερα το απόγευμα να το γιορτάσει μαΖί μας».
«Δε νομίΖω πως θα μπορέσει», παρενέβη η κυρία Ουέσλι, βάΖΟντας μια
τεράστια μερίδα ψητό
κοτόπουλο στο πιάτο του Χάρι. «Είναι πολύ απασχολημένος αυτή την
εποχή».
«ΑΘΩΩΘΗΚΕ, ΑΘΩΩΘΗΚΕ, ΑΘΩΩΘΗΚΕ...»
«ΣΚΑΣΤΕ ΠΙΑ!» βρυχήθηκε η κυρία Ουέσλι.
τις επόμενες μέρες ο Χάρι δεν μπόρεσε να μην προσέξει ότι υπήρ-χε
κάποιος στον αριθμό 12 της
οδού Γκρίμολντ Πλέις που δεν ενθουσιαστηκε ιιδιαίτερα στην
προοπτική της επιστροφής του στο
σχολείο. Ο Σείριος καμώθηκε πειστικά ότι χάρηκε μόλις πρωτάκουσε
τα νέα
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έσφιξε το χέρι του Χάρι και χαμογελούσε όπως όλοι οι υπόλοιποι
Ύστερα όμως έγινε πιο
βαρύθυμος, πιο ευερέθιστος από πριν απέφευγε να μιλά στους άλλους,
ακόμη και στον Χάρι, και
κλεινόταν ώρες στο δωμάτιο της μητέρας του με τον Ωραιόραμφο.
«Δε φαντάΖομαι να νιώθεις τύψεις!» είπε η Ερμιόνη, όταν ο Χάρι
εκμυστηρεύτηκε κάποιες από τις
σκέψεις του σ' εκείνη και στον Ρον λίγες μέρες αργότερα, ενώ
καθάριΖαν ένα μουχλιασμένο ερμάρι στον τρίτο όροφο. «Η θέση σου είναι στο "Χόγκουαρτς" και το
ξέρει πολύ καλά ο Σείριος.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι φέρεται εγωιστικά».
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«Είσαι πολύ σκληρή μαΖί του, Ερμιόνη», σχολίασε συνοφρυωμένος ο
Ρον, που προσπαθούσε
να καθαρίσει τη μούχλα που είχε κολλήσει στα δάχτυλα του. «Εσένα
θα σου άρεσε να Ζεις
φυλακισμένη σ' αυτό το σπίτι;»
«Δεν του λείπει η παρέα!» αντέτεινε η Ερμιόνη. «Το σπίτι αυτό
είναι το αρχηγείο του Τάγματος
του Φοίνικα! Αλλά ήλπίΖε ότι θα έρθει να Ζήσει μαΖίτου ο Χάρι».
«Δε νομίΖω», είπε ο Χάρι καθώς έστυβε το πανί του. «Όταν τον
ρώτησα αν μπορώ να μείνω
μαΖίτου, απέφυγε να μου απαντήσει».
«Απλώς δεν ήθελε να καλλιεργήσει ακόμη περισσότερες ελπίδες»,
παρατήρησε εύστοχα η
Ερμιόνη. «Και προφανώς ένιωθε τύψεις, γιατί κατά βάθος ευχόταν να
σε αποβάλουν. Έτσι θα
ήσαστε κι οι δυο απόβλητοι».
«Όχι δα!» αντέδρασαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον, αλλά η Ερμιόνη
ανασήκωσε απλώς τους
ώμους.
«Όπως νομίΖετε. Ώρες ώρες νομίσω πως έχει δίκιο η μαμά του Ρον,
ότι ο Σείριος σε μπερδεύει
με τον πατέρα σου, Χάρι».
«Δηλαδή πιστεύεις ότι δε στέκει στα καλά του;» της ρίχτηκε ο Χάρι.
«Όχι, απλώς έΖησε πολλά χρόνια ολομόναχος», συμπέρανε η Ερμιόνη.
Τη στιγμή εκείνη μπήκε στο δωμάτιο η κυρία Ουέσλι.
«Ακόμη δεν τελειώσατε;» είπε βάΖοντας το κεφάλι της μέσα στο
ερμάρι.
«Νόμιζα πως ήρθες να μας πεις να κάνουμε διάλειμμα!»
διαμαρτυρήθηκε ο Ρον. «Ξέρεις πόση
μούχλα βγάλαμε από τη στιγμή που ξεκινήσαμε;»
«Εσείς επιμένατε να βοηθήσετε το Τάγμα», του θύμισε η κυρία
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Ουέσλι. «Φροντίστε, λοιπόν, να γίνει κατοικήσιμο το αρχηγείο του».
«Νιώθω σαν σπιτικό ξωτικό», γκρίνιαξε ο Ρον.
«Τώρα που συνειδητοποιείς πόσο δύσκολη είναι η Ζωή τους, ίσως
φιλοτιμηθείς να κάνεις κάτι για
το ΜΥΞΑ!» είπε με ελπίδα η Ερμιόνη καθώς η κυρία Ουέσλι έφευγε από
το δωμάτιο. «Ξέρεις, δεν
είναι κακή ιδέα να δείξουμε στον κόσμο πόσο φρικτό είναι να
καθαρίσεις μια Ζωή... θα
μπορούσαμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση καθαριότητας στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ και
όλα τα έσοδα να διατεθούν στο ΜΥΞΑ. Έτσι, και τον κόσμο θα
ευαισθητοποιήσουμε και χρήματα
θα μαΖέψουμε».
«Να δω πότε θα ευαισθητοποιηθείς εσύ για τα αφτιά μου, που τα
Ζάλισες με τις μύξες σου»,
μουρμούρισε νευριασμένος ο Ρον, αλλά πολύ σιγά, για να τον ακούσει
μονάχα ο Χάρι.
Όσο πλησίαΖε το τέλος των διακοπών τόσο πιο πολύ ονειρευόταν ο
Χάρι το «Χόγκουαρτς» δεν
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έβλεπε την ώρα να ξαναδεί τον Χά-γκριντ, να ξαναπαίξει κουίντιτς,
ακόμη και να περιδιαβεί τα
θερμοκήπια της καθηγήτριας της βοτανολογίας θα ήταν μεγάλη
ανακούφιση να φύγει από αυτό το
σκονισμένο, το γεμάτο μούχλα σπίτι, που τα ντουλάπια του ήταν
ακόμη κλειδωμένα κι όπου ο
Κρίτσερ σε έβριΖε μεσ' απ' τις σκιές, αν και ο Χάρι φρόντίΖε να
μην αναφέρει τίποτε απ' αυτά
μπροστά στον Σείριο.
Το γεγονός ότι διέμενε στο αρχηγείο του κινήματος κατά του
Βόλντεμορτ δεν ήταν τόσο
συναρπαστικό και ενδιαφέρον όσο θα περίμενε ο Χάρι αν δεν το είχε
Ζήσει. Αν και τα μέλη του
Τάγματος πηγαινοέρχονταν, άλλοτε μένοντας για φαγητό κι άλλοτε για
μια Χαμηλόφωνη
κουβέντα στο πόδι, η κυρία Ουέσλι δεν παρέλειπε να απομακρύνει τον
Χάρι και τα άλλα παιδιά
ώστε να μην ακούσουν τίποτα (ούτε με τα κανονικά ούτε με τα
επιμηκυντικά αφτιά). Κανείς, ουτε
καν ο Σείριος, δεν κατανοούσε ότι ο Χάρι καιγόταν να μάθει
περισσότερα από αυτά που του είπαν
το βράδυ του ερχομού του.
Την τελευταία νύχτα των διακοπών, ο Χάρι καθάριζε την ντουλάπα από
τις κουτσουλιές της
Χέντβιχ, όταν μπήκε στο δωμάτιο ο ρον με δύο φακέλους στα χέρια
του. «Ήρθαν οι κατάλογοι
των βιβλίων», είπε πετώντας τον ένα φάκελο στον Χάρι, που εκείνη
τη
στυγμή κατέβαινε από
την καρέκλα. «Καιρός ήταν, νόμιζα πως μας ^Χασαν, συνήθως έρχονται
πολύ νωρίτερα...»
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Ο Χάρι έριξε τις τελευταίες κουτσουλιές σε μια πλαστική σακούλα.
Ύστερα την πέταξε πάνω από
το κεφάλι του Ρον, σημαδεύοντας το καλάθι των αχρήστων στη γωνία,
που κατάπιε τη σακούλα
και ρεύτηκε δυνατά. Έπειτα το αγόρι άνοιξε το γράμμα του. Μέσα
βρήκε δύο περγαμηνές: η
πρώτη ήταν η συνηθισμένη υπενθύμιση ότι τα μαθήματα άρχιζαν την 1η
Σεπτεμβρίου κι η άλλη
ανέφερε ποια βιβλία θα χρειαΖόταν την καινούργια χρονιά.
«Μόνο δύο καινούργια», είπε διαβάΖοντας τον κατάλογο. «Το
Εγχειρίδιο Βασικής Μαγείας, Τάξη
Ε, της Μιράντα Γκόσακ, και το Η θεωρία της Αμυντικής Μαγείας, του
Γουίλμπερτ Σλίνκχαρντ».
Κρακ.
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ διακτινίστηκαν δίπλα ακριβώς στον Χάρι. Τώρα
τους είχε συνηθίσει και ούτε
που έπεσε απ' την καρέκλα του.
«Αναρωτιόμαστε ποιος διάλεξε το βιβλίο του Σλίνκχαρντ», είπε
πρόσχαρα ο Φρεντ.
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«Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Ντάμπλντορ ανακάλυψε νέο καθηγητή για
να διδάξει την άμυνα
εναντίον των σκοτεινών τεχνών», συμπλήρωσε ο Τζορτζ.
«Καιρός ήταν», έκανε ο Φρεντ.
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Χάρι.
«Πριν από λίγες βδομάδες, ακούσαμε με τα επιμηκυντικά αφτιά μια
συΖήτηση της μαμάς και του
μπαμπά», αποκρίθηκε ο Φρεντ, «κι απ' ότι έλεγαν, ο Ντάμπλντορ είχε
μεγάλες δυσκολίες φέτος
να βρει άνθρωπο για τη συγκεκριμένη θέση».
«Αναμενόμενο, αν σκεφτείς τι έπαθαν οι τέσσερις τελευταίοι»,
σχολίασε ο Ρον.
«Ένας έφυγε άρον άρον, ένας πέθανε, ένας υπέστη διαγραφή μνήμης κι
ένας έμεινε κλειδωμένος
εννέα μήνες μέσα σε ένα μπαούλο», είπε ο Χάρι μετρώντας με τα
δάχτυλα. «Καταλαβαίνω τι εννοείς».
«Τι έπαθες, Ρον;» ρώτησε ο Φρεντ.
Εκείνος δεν απάντησε. Ο Χάρι στράφηκε προς το μέρος του. Ο Ρον
στεκόταν κοκαλωμένος και
κοίταΖε με ανοιχτό το στόμα το γράμμα από το «Χόγκουαρτς».
«Τι έγινε;» ξαναρώτησε εκνευρισμένος ο Φρεντ. Πλησίασε τον Ρον κι
έσκυψε πάνω από τον ώμο
του να διαβάσει την περγαμηνή. Απόμεινε να χάσκει κι αυτός.
«Επιμελητής;» μουρμούρισε κοιτώ'
ντας δύσπιστα το γράμμα. «Επιμελητής;»
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Ο Τζορτζ έτρεξε κοντά τους, άρπαξε το φάκελο από το χέρι του ρον
και τον γύρισε ανάποδα. Ο
Χάρι είδε να πέφτει στην παλάμη
του κάτι πορφυρό και χρυσό.
«Δε γίνονται αυτά τα πράγματα», έκανε πνιχτά ο Τζορτζ. «Κάποιο
λάθος έγινε», συμφώνησε κι ο
Φρεντ. Άρπαξε αμέσως
το εγκΡαφοκαι το κρατησε στο
φως για να ελεγξει τη γνησιότητα
του.
πιοςέκανε επιμελητή τον Ρον;»
Οι δίδυμοι γύρισαν ταυτόχρονα τα κεφάλια και κοίταξαν τον Χάρι.
«Το 'χαμέ σίγουρο πως θα διάλεγαν εσένα!» είπε ο Φρεντ με
περίεργη φωνή, λες κι ο Χάρι τους εξαπάτησε.
«Ήμαστε βέβαιοι πως εσένα θα διάλεγε ο Ντάμπλντορ!» έκανε
αγανακτισμένος ο Τζορτζ.
«Που κέρδισες το Τρίαθλο Μαγείας και τα ρέστα!» συμπλήρωσε
ο Φρεντ.
«Προφανώς μέτρησαν εις βάρος του όλα εκείνα τα επεισοδιακά
γεγονότα», εξήγησε ο Τζορτζ απευθυνόμενος στον Φρεντ.
«Ναι», συμφώνησε ο Φρεντ με αργόσυρτη φωνή. «Προκάλεσες μεγάλη
αναστάτωση, φιλαράκι.
Σε αντίθεση με κάποιον άλλο, που υπερασπίστηκε καλύτερα τα
συμφέροντα του». Πλησίασε τον

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Χάρι και τον χτύπησε στον ώμο ενώ έριξε μια φαρμακερή ματιά στον
Ρον. «Άκου επιμελητής... ο
σπασίκλας ο Ρόνι, ο επιμελητής».
«θα πετάξει απ' τη χαρά της η μαμά», βαριαναστέναξε ο Τζορτζ,
πετώντας το σήμα του επιμελητή
στον Ρον σαν να φοβόταν ότι θα
τον μολύνει.
Ο Ρον, που δεν είχε βγάλει κιχ μέχρι τότε, πήρε το σήμα, το κοίταξε λίγα δευτερόλεπτα κι ύστερα το έδωσε στον Χάρι, σαν να του
Ζητούσε βουβά να
επιβεβαιώσει τη γνησιότητα του. Ο Χάρι το πήρε. Πάνω στο λιοντάρι
του Γκρίφιντορ υπήρχε ένα
μεγάλο «Ε». Είχε ξαναδεί ένα τέτοιο σήμα στο στήθος του Πέρσι, την
πρώτη του ημέρα στο
«Χόγκουαρτς».
Άνοιξε η πόρτα κι όρμησε μέσα η Ερμιόνη, με μάγουλα
αναψοκοκκινισμένα και μαλλιά που
ανέμιζαν. Στο χέρι της κρατούσε ένα Φάκελο. «Πήρατε... πήρατε...;»
Είδε το σήμα που κράταγε ο
Χάρι και ευγαλε μια στριγκλιά. «Το ήξερα!» φώναξε χαρούμενη
σείοντας
Το γράμμα της. «Κι εγώ, Χάρι, κι εγώ!»
« Όχι», είπε ο Χάρι επιστρέφοντας βιαστικά το σήμα στο φίλο του.
^ν, όχι εγώ».
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«Τι;»
«Ο Ρον έγινε επιμελητής, όχι εγώ», εξήγησε ο Χάρι. «Ο Ρον;»
επανέλαβε δύσπιστα η Ερμιόνη.
«Μα... είσαι σίγουρος; θέλω να πω...»
Έγινε κατακόκκινη καθώς ο Ρον γύριζε αγριεμένος προς το μέρος της.
«Το δικό μου όνομα γράφει το γράμμα», είπε. «Ε...» Η Ερμιόνη τα
είχε τελείως χαμένα. «Ε... αχ,
τι καλά! Μπράβο, Ρον! Ειλικρινά είναι...»
«Τελείως απροσδόκητο», συμπλήρωσε ο Τζορτζ. «Όχι», αντέτεινε η
Ερμιόνη, που είχε γίνει
τώρα κατακόκκινη σαν παπαρούνα. «Κάθε άλλο, ο Ρον είναι πολύ...
είναι πράγματι...»
Εκείνη τη στιγμή η πόρτα πίσω της άνοιξε διάπλατη και η κυρία
Ουέσλι μπήκε με την πλάτη,
κρατώντας μια στοίβα φρεσκοπλυμέ-νους μανδύες.
«Η Τζίνι είπε πως ήρθαν επιτέλους οι κατάλογοι των βιβλίων», είπε
μόλις είδε ότι όλα τα παιδιά
κρατούσαν φακέλους. Πήγε στο κρεβάτι κι άρχίΖε να χωρίζει σε δύο
στοίβες τους μανδύες. «Αν
μου τους δώσετε, θα πεταχτώ το απόγευμα στη Διαγώνιο Αλέα να
αγοράσω τα Βιβλία σας, ενώ
εσείς θα ετοιμάΖετε τα πράγματα σας. Ρον, πρέπει να σου αγοράσω
καινούργιες πιτζάμες, αυτές
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είναι μικρές πια για σένα. Δεν το πιστεύω πόσο γρήγορα ψηλώνεις...
Τι χρώμα προτιμάς;»
«Παρ' του κόκκινο και χρυσαφί, να ταιριάΖει με το σήμα του»,
απάντησε ειρωνικά ο Τζορτζ.
«Να ταιριάΖει με το ποιο;» ρώτησε αφηρημένα η κυρία Ουέσλι, καθώς
τύλιγε ένα Ζευγάρι κάλτσες
και το ακουμπούσε στη στοίβα του Ρον.
«Το σήμα του», επανέλαβε ο Φρεντ με το ύφος ανθρώπου που θέλει να
ξεμπερδέψει μια ώρα
αρχύτερα με τα δυσάρεστα. «Το καινούργιο, γυαλιστερό σήμα του
επιμελητή».
Η κυρία Ουέσλι, απορροφημένη από τις κάλτσες, δε συνειδητοποίησε
αμέσως τι της έλεγε ο
Φρεντ. «Το... μα... Ρον, δεν...;» Ο Ρον σήκωσε το σήμα του.
Η κυρία Ουέσλι έβγαλε μια στριγκλιά σαν της Ερμιόνης. «Δεν το
πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Αχ, τι
υπέροχο, Ρον! Επιμελητής! Όπως όλοι στην οικογένεια!»
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«Και τι είμαστε ο Φρεντ κι εγώ, γείτονες;» ρώτησε τσαντισμένος ο
Τζορτζ, καθώς τον
παραΜΈΡΙΖΕ η μητέρα του για να αγκαλιάσει το μικρότερο γιο της.
«Χαρά ο πατέρας σου όταν το μάθει! Ρον, είμαι πολύ περήφανη για
σένα, τι υπέροχα νέα, μπορεί
να γίνεις και αρχιεπιμελητής κάποια στιγμή, σαν τον Μπιλ και τον
Πέρσι, είναι το πρώτο βήμα! Αχ,
τι ευχάριστο νέο μέσα σ' όλες αυτές τις στεναχώριες, είμαι
κατασυγκινημένη, αχ, Ρόνι μου...»
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ έκαναν πως θα ξεράσουν πίσω από την πλάτη της,
αλλά η κυρία Ουέσλι δεν
τους πήρε χαμπάρι έσφιγγε στην αγκαλιά της τον Ρον και τον φιλούσε
σε όλο του το πρόσωπο,
που τώρα ήταν πιο πορφυρό από το σήμα του.
«Μαμά... μη... μαμά, σταμάτα», μουρμούριΖε ενώ προσπαθούσε να
απομακρυνθεί.
Κάποια στιγμή εκείνη τον άφησε επιτέλους και είπε ξέπνοα: «Λοιπόν,
τι θα σου πάρουμε; Στον
Πέρσι αγοράσαμε μια κουκουβάγια, αλλά εσύ έχεις ήδη».
«Τι... τι εννοείς;» έκανε ο Ρον σαν να μην πίστευε στ' αφτιά του.
«Σου αξίΖει ένα δώρο!» είπε τρυφερά η κυρία Ουέσλι. «Τι θα έλεγες
για έναν καινούργιο επίσημο
μανδύα;»
«Του αγοράσαμε ήδη εμείς», παρατήρησε πικρόχολα ο Φρεντ, σαν να
μετάνιωσε πικρά για τη
γενναιοδωρία του.
«Ή ένα καινούργιο τσουκάλι — το παλιό του Τσάρλι έχει σκουριάσει.
Ή έναν αρουραίο είχες
μεγάλη αδυναμία στον Σκάμπερς...»
«Μαμά», έκανε δειλά ο Ρον, «γίνεται να μου πάρετε καινούργιο
σκουπόξυλο;»
Το πρόσωπο της κυρίας Ουέσλι σκοτείνιασε απότομα τα σκου-πόξυλα
ήταν πανάκριβα.
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«Όχι απ' τα πολύ ακριβά!» βιάστηκε να προσθέσει ο Ρον. «Αρ-tei...
αρκεί να 'ναι καινούργιο...»
Η κυρία Ουέσλι δίστασε κι ύστερα χαμογέλασε.
«Βεβαίως... καλύτερα τότε να πηγαίνω, αν είναι να αγοράσω ΤΟ
σκουπόξυλο. θα σας δω
αργότερα... ο μικρός μου Ρόνι επιμελητής! Και μην ξεχάσετε να
φτιάξετε τα μπαούλα σας...
επιμεληΤΗΣ... αχ, θα τρελαθώ απ' τη χαρά μου!»
Έδωσε ακόμη ένα φιλί στο μάγουλο του Ρον, ρούφηξε τη μύτΗ ΤΗΣ ΚΑΙ
βγήκε βιαστικά απ' το
δωμάτιο.
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ αντάλλαξαν ένα βλέμμα.
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«Πειράζει να μη σε φιλήσουμε κι εμείς, Ρον;» ρώτησε με προσποιητή
αγωνία ο Φρεντ.
«Αν θες, σου κάνουμε υπόκλιση», είπε ο Τζορτζ στον ίδιο τόνο.
«Σκάστε επιτέλους», τους
αγριοκοίταξε ο Ρον.
«Αλλιώς;» είπε ο Φρεντ με ένα μοχθηρό χαμόγελο, «θα μας Βάλεις
τιμωρία;»
«Ας τολμήσει», χαχάνισε ο Τζορτζ.
«θα το κάνει αν δεν προσέξετε!» θύμωσε η Ερμιόνη.
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.
«Άσ' τους, Ερμιόνη», μουρμούρισε ο Ρον.
«Πρέπει να προσέξουμε τη διαγωγή μας, Τζορτζ», είπε ο Φρεντ
κάνοντας πως τρέμει σαν το
ψάρι. «Μ' αυτούς τους δυο που μπλέξαμε...»
«Δυστυχώς πέρασαν οι ωραίες εποχές που κάναμε ότι μας περνούσε απ'
το μυαλό», κούνησε το
κεφάλι του ο Τζορτζ. Και μ' άλλο ένα δυνατό κρακ, οι δίδυμοι
εξαφανίστηκαν. «Δεν τρώγονται με
τίποτα!» σχολίασε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας το
ταβάνι, απ' όπου ακούγονταν ο Φρεντ κι ο Τζορτζ να τραντάΖονται
από τα γέλια στο επάνω δωμάτιο. «Μην τους δίνεις σημασία, Ρον,
Ζηλεύουν!»
«Δε νομίΖω», μουρμούρισε ο Ρον, που κοίταΖε κι αυτός το ταβάνι.
«Πάντα έλεγαν ότι επιμελητές
γίνονται οι σπασίκλες... ωστόσο», πρόσθεσε χαρούμενα, «αυτοί δεν
πήραν ποτέ καινούργιο
σκουπό-ξυλο! θα 'θελα να πήγαινα μαζί με τη μαμά να διαλέξω...
ξέρω πως δεν έχει χρήματα για
Σύννεφο, αλλά κυκλοφορούν κάτι καινούργιες Σαρώστρες που είναι
απίθανες... ναι, πάω να της
πω ότι προτιμώ Σαρώστρα, για να το ξέρει...»
Βγήκε από το δωμάτιο αφήνοντας μόνους τον Χάρι και την Ερμιόνη.
Ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι, για κάποιο λόγο, δεν ήθελε να κοιτάξει
την Ερμιόνη. Πήγε στο
κρεβάτι του, πήρε τη στοίβα με τους καθαρούς μανδύες που είχε
αφήσει η κυρία Ουέσλι και τους
μετέφερε στο μπαούλο του.
«Χάρι;» έκανε δειλά η Ερμιόνη.
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«Συγχαρητήρια, Ερμιόνη», είπε τόσο εγκάρδια ο Χάρι, που η φωνή του
ακούστηκε αγνώριστη
και, χωρίς να την κοιτάξει, προ' σθεσε: «Τέλεια, υπέροχα, άψογα».
«Ευχαριστώ», είπε η Ερμιόνη. «Εμ... Χάρι... μπορώ να δανει159
ΣΤω τη Χέντβιχ για να το πω στη μαμά και στον μπαμπά; θα χαρούν
πολύ. Τουλάχιστον αυτό θα
το καταλάβουν — που έγινα επιμελήτρια δηλαδή».
«Ναι, κανένα πρόβλημα», είπε ο Χάρι με την ίδια εγκάρδια φωνή που
ωστόσο ηχούσε σαν ξένη.
«Παρ' την!»
Έπειτα έσκυψε στο μπαούλο του, έβαλε μέσα τους μανδύες κι έκανε
πως ψάχνει για κάτι. Την
ίδια στιγμή η Ερμιόνη κατευθύνθηκε προς την ντουλάπα και φώναξε τη
Χέντβιχ να κατέβει.
Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα ο Χάρι άκουσε την πόρτα να κλείνει αλλά
συνέχισε να
αφουγκράζεται έτσι σκυμμένος όπως ήταν οι μοναδικοί ήχοι που
ακούγονταν τώρα ήταν το
ειρωνικό γέλιο από τον άδειο πίνακα του τοίχου και το καλάθι των
αχρήστων που ρευόταν τις
κουτσουλιές.
Ανασηκώθηκε και κοίταξε πίσω του. Η Ερμιόνη είχε φύγει παίρνοντας
μαΖίτης τη Χέντβιχ. Ο Χάρι
γύρισε αργά στο κρεβάτι του και κάθισε, κοιτώντας με άδειο βλέμμα
τα πόδια της ντουλάπας.
Είχε ξεχάσει τελείως ότι οι επιμελητές επιλέγονται στο πέμπτο
έτος. Από την αγωνία του μην τον
αποβάλουν ούτε που σκέφτηκε ότι κάποιοι θα έπαιρναν τα επίΖηλα
σήματα. Παρ' όλα αυτά,
ακόμη κι αν το θυμόταν... ακόμη κι αν το σκεφτόταν... τι θα
μπορούσε να περιμένει;
Αυτό πάντως, όχι, είπε μια ειλικρινής φωνούλα μέσα του.
Ο Χάρι έκανε ένα μορφασμό κι έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του.
Δεν μπορούσε να πει
ψέματα στον εαυτό του αν ήξερε ότι το σήμα του επιμελητή ερχόταν
κατά δω, θα περίμενε να το
παραλάβει αυτός, όχι ο Ρον. Μήπως ήταν αλαΖόνας σαν τον Ντράκο
Μαλ-Φοι; Μήπως
θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους;
Μήπως πίστευε ότι ήταν καλύτερος από τον Ρον;
Όχι, διαμαρτυρήθηκε η φωνούλα μέσα του.
Σίγουρα; αναρωτήθηκε ο Χάρι διερευνώντας με αγωνία τα αιΣτήματα
του.
Είσαι καλύτερος στο κουιντΙΤς, είπε η φωνούλα. Αλλά δεν είσαι
ΚΑΛυτερός σε τίποτε άλλο.
Αυτό είναι σίγουρο, σκέφτηκε ο Χάρι δεν είμαι καλύτερος ΜΑΓΟς από
τον Ρον. Αλλά έξω από την
τάξη; Τι ίσχυε για όλες αυτές ΤΙΣ περιπέτειες που ΈΖησαν μαΖί,
εκείνος, ο Ρον κι η Ερμιόνη ΑΠΟ
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ΤΌΤΕ ΠΟΥ πήγαν στο «Χόγκουαρτς», ρισκάροντας πολύ περισσότερα ΑΠό
μιαν αποβολή;
160
Ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν μαΖίσου σε ΌΛες σχεδόν τις περιΠετειες,
είπε η φωνούλα μέσα του.
Όχι πάντα, διαφώνησε με τον εαυτό του ο Χάρι. Δεν πολέμησαν μαΖί
μου τον Κούιρελ. Δεν
εξουδετέρωσαν τον Άντον ΜόρβοΑ Χερτ και το βασιλίσκο. Δεν απώθησαν
τους Παράφρονες τη
νύχτα που δραπέτευσε ο Σείριος. Δεν ήταν μαΖί" μου στο νεκροταφείο
τη νύχτα της επιστροφής
του Βόλντεμορτ...
Φούντωσε πάλι μέσα του εκείνο το αίσθημα αδικίας που τον έπνιγε τη
νύχτα που ήρθε εδώ. Έχω
κάνει περισσότερα από κείνους, σκέφτηκε αγανακτισμένος. Απείρως
περισσότερα!
Ίσως όμως, είπε διστακτικά η φωνούλα, ίσως ο Ντάμπλντορ να μη
διαλέγει για επιμελητές
εκείνους που μπλέκουν στις πιο επικίνδυνες καταστάσεις... ίσως να
τους διαλέγει για άλλους
λόγους... Ο Ρον πρέπει να έχει κάτι που δεν έχεις εσύ...
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε τα σκαλιστά πόδια της
ντουλάπας ανάμεσα από τα δάχτυλα
του και θυμήθηκε κάτι που είπε ο Φρεντ: «Ποιος άνθρωπος στα
συγκαλά του θα έκανε επιμελητή
τον Ρον...»
Ένας καγχασμός ξέφυγε από ΤΑ χείλη του. Κι ύστερα σιχάθηκε τον
εαυτό του.
Δε Ζήτησε ο Ρον από τον Ντάμπλντορ να τον κάνει επιμελητή. Δεν
έφταιξε εκείνος. Τι θα έκανε
λοιπόν ο Χάρι, ο καλύτερος φίλος του Ρον; θα του κράταγε μούτρα
που κέρδισε το σήμα; θα τον
κορόιδευε πίσω απ' την πλάτη του με τους δίδυμους; θα κατέστρεφε
τη χαρά του επειδή, για
πρώτη φορά, ο Ρον τον ξεπέρασε σε κάτι;
Πάνω στην ώρα άκουσε τα Βήματα του φίλου του στις σκάλες.
Σηκώθηκε, έσιαξε τα γυαλιά του
και φόρεσε ένα χαμόγελο στα χείλη του καθώς έμπαινε μέσα ο Ρον.
«Μόλις που την πρόλαβα!» είπε ευτυχισμένος. «Λέει ότι θα μου πάρει
τη Σαρώστρα αν
μπορέσει».
«Άψογα», έκανε ο Χάρι και διαπίστωσε, προς μεγάλη του ανακούφιση,
ότι η φωνή του είχε χάσει
εκείνη την αφύσικη εγκαριδιότητα. «Μπράβο, Ρον. Καλά τα κατάφερες,
φιλαράκι!»
Το χαμόγελο του Ρον έσβησε.
«Δεν το περίμενα να είμαι εγώ!» είπε κουνώντας το κεφάλι «ΝόμιΖα
πως θα διάλεγαν εσένα!»
Ο Χάρι επανέλαβε το επιχείρημα του Φρεντ. «Μπα, με τόσες ΦΑΣΑΡΊΕΣ
που προκάλεσα...»
161
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«Ναι.. μάλλον...» συμφώνησε ο Ρον. «Ας ετοιμάσουμε τώρα τα
μπαούλα μας».
Ήταν απίστευτο σε τι ακτίνα είχαν διασκορπιστεί τα πράγματα τους
από την ημέρα που έφτασαν.
Χρειάστηκαν όλο το απόγευμα για να μαΖέψουν τα βιβλία και τα
υπάρχοντα τους από όλο το
σπίτι και να τα τακτοποιήσουν μέσα στα σχολικά μπαούλα τους. Ο
Χάρι πρόσεξε ότι ο Ρον
άλλαΖε κάθε τόσο θέση στο σήμα του επιμελητή στην αρχή το έβαλε
στο κομοδίνο του, έπειτα
στην τσέπη του τζιν του και, τέλος, το έβγαλε και το ακούμπησε
πάνω στους διπλωμένους
μανδύες του, σαν να ήθελε να δει πώς δείχνει το κόκκινο πάνω στο
μαύρο. Μόνο αφότου
εμφανίστηκαν ο Φρεντ κι ο Τζορτζ και προσφέρθηκαν να το κολλήσουν
στο μέτωπο του με ένα
ξόρκι μόνιμης επικόλλησης, το τύλιξε τρυφερά σε ένα Ζευγάρι μαρόν
κάλτσες και το κλείδωσε στο
μπαούλο του.
Η κυρία Ουέσλι επέστρεψε από τη Διαγώνιο Αλέα κατά τις έξι,
φορτωμένη βιβλία. Στα χέρια της
κρατούσε ένα μακρόστενο πακέτο τυλιγμένο με χοντρό καφετί χαρτί,
το οποίο πήρε από τα χέρια
της ο Ρον με ένα επιφώνημα ανυπομονησίας.
«Μην το ξετυλίξεις τώρα, περιμένουμε κόσμο για φαγητό. Σας θέλω
όλους κάτω», είπε η κυρία
Ουέσλι. Μόλις όμως γύρισε την πλάτη της, ο Ρον έσκισε βιαστικά το
χαρτί και περιεργάστηκε
κάθε λεπτομέρεια του καινούργιου του σκουπόξυλου με μια εκστατική
έκφραση Ζωγραφισμένη
στο πρόσωπο του.
Στο υπόγειο η κυρία Ουέσλι είχε κρεμάσει ένα κατακόκκινο πανό πάνω
από το πλούσιο τραπέΖΙ
του δείπνου, όπου αναγραφόταν:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Πρώτη φορά ο Χάρι την έβλεπε τόσο χαρούμενη. «Σκέφτηκα να οργανώσω
μια μικρή γιορτή κι
έτσι ετοίμαΣΑ ΜΠΟΥΦΈ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ στον Χάρι, στον Ρον, στην Ερμιόνη,
στον Φρεντ, Τον
Τζορτζ και στην Τζίνι μόλις μπήκαν. «Ο πατέρας σου κι ο ΜΠΊΛ
ΕΙΝΝΑΙ ΚΑΘ'ΟΔΌΝ, Ρον. Τους
έστειλα κουκουβάγιες κι ενθουσιάστηΚΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕ με ένα πλατύ
χαμόγελο. Ο Φρεντ κοίταξε
απαυδισμένος το ταβάνι. Ο Σείριος, ο Λούπιν, η Τονκς και ο
Κίννκσλι Σάκλμπολτ είχαν
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ήδη καταφτάσει. Ο Τρελομάτης Μούντι εμφανίστηκε λίγο αργότε-ρα ο
Χάρι είχε μόλις ανοίξει τη
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βουτυρομπίρα του.
«Α, χαίρομαι που ήρθες, Αλάστορα», είπε Ζωηρά η κυρία Ουέσλι στον
Τρελομάτη, που έβγαΖε
τον ταξιιδιωτικό μανδύα του. θέλουμε να σου Ζητήσουμε μια χάρη:
μπορείς να ρίξεις μια ματιά
στο σεκρετέρ του σαλονιού και να μας πεις τι έχει μέσα; Φοβόμαστε
μήπως είναι τίποτα
επικίνδυνο και δεν το ανοίξαμε».
«Κανένα πρόβλημα, Μόλι». Το έντονο γαλάζιο μάτι του Μούντι άρχισε
να περιστρέφεται και
κοίταξε μέσα από το ταβάνι της KOUZI'-νας. «Σαλόνι...» μουρμούρισε
καθώς διαστελλόταν η
κόρη. «Το σεκρετέρ της γωνίας; Ναι, το βλέπω... ναι, είναι
μπόγκαρτ... θέλεις να ανέβω να το
τακτοποιήσω, Μόλι;»
«Όχι, όχι, θα το ξεφορτωθώ εγώ αργότερα», χαμογέλασε η κυρία
Ουέσλι. «Πιες το ποτό σου.
Ξέρεις, σήμερα το γιορτάΖουμε...» Έδειξε το κόκκινο πανό.
«Τέσσερις επιμελητές στην
οικογένεια!» είπε χάίδεύοντας τρυφερά τα μαλλιά του Ρον.
«Επιμελητής, ε;» γρύλισε ο Μούντι καρφώνοντας το φυσιολογικό μάτι
του στον Ρον και
γυρίΖοντας ανάποδα το μαγικό για να κοιτάξει πίσω του.
Ο Χάρι είχε τη δυσάρεστη αίσθηση ότι τον κοίταΖε και απομακρύνθηκε
προς την κατεύθυνση του
Σείριου και του Λούπιν.
«Συγχαρητήρια», έκανε ο Μούντι, με το φυσιολογικό μάτι του
κολλημένο στον Ρον. «Όσοι έχουν
εξουσία προσελκύουν επιθέσεις, αλλά φαντάΖομαι ότι ο Ντάμπλντορ σε
θεωρεί ικανόςνα αντιμετωπίσεις τα επιθετικά ξόρκια, αλλιώς δε θα σε διάλεγε...»
Αυτή η νέα οπτική γωνία ξάφνιασε τον Ρον. Δε χρειάστηκε όμως ν'
απαντήσει, γιατί εκείνη τη
στιγμή κατέφτασε ο πατέρας του με το μεγαλύτερο αδελφό του. Η
κυρία Ουέσλι ήταν τόσο
ευδιάθετη, που δε διαμαρτυρήθηκε ακόμη κι όταν είδε πως είχαν
φέρει μαζί τους και τον
μάντουνγκους φορούσε ένα μακρύ πανωφόρι που φούσκωνε σε διάφορα
σημεία κι αρνήθηκε να
το βγάλει και να το κρεμάσει δίπλα από του Μούντι.
«Ας κάνουμε μια πρόποση», είπε ο κύριος Ουέσλι όταν σήκω' σαν όλοι
τα ποτήρια τους. «Στην
υγειά του Ρον και της Ερμιόνης των καινούργιων επιμελητών του
Γκρίφιντορ!»
Ήπιαν όλοι στην υγειά τους κι έπειτα τους χειροκρότησαν, ^ ο Ρον
κι η Ερμιόνη έλαμπαν από
χαρά.
«Εγώ δεν έγινα ποτέ επιμελήτρια», είπε κεφάτα η Τονκς Πις
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στον Χάρι, καθώς πήγαιναν στο τραπέΖι να σερβιριστούν. Σήμερα ΤΑ
μαλλιά της ήταν στο
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χρώμα της ντομάτας και μακριά μέχρι τη μέση της έμοιαΖε με μεγάλη
αδελφή της Τζίνι. «Η
διευθύντρια του κοιτώνα μου είπε ότι δε διέθετα τα απαραίτητα
προσόντα».
«Δηλαδή ποια είναι αυτά;» ρώτησε η Τζίνι καθώς διάλεγε μια ψητή
πατάτα.
«Συνετή συμπεριφορά, για παράδειγμα», απάντησε η Τονκς. Η Τζίνι
γέλασε- η Ερμιόνη δεν ήξερε
αν έπρεπε να χαμογελάσει και συμβιβάστηκε πίνοντας μια μεγάλη
γουλιά βουτυρομπίρας,
αλλάστραβοκατάπιε.
«Κι εσύ, Σείριε;» ρώτησε η Τζίνι σκουντώντας την Ερμιόνη. Ο
Σείριος, που βρισκόταν πίσω
ακριβώς από τον Χάρι, γέλασε με το γνωστό του γέλιο που θύμιζε
γάβγισμα.
«Σιγά μην έκαναν επιμελητή εμένα, που έτρωγα σύννεφο τις τιμωρίες
με τον Τζέιμς. Ο Λούπιν
ήταν το καλό παιδί αυτός πήρε το σήμα».
«Προφανώς, ο Ντάμπλντορ ήλπίΖε να βάλω σε τάξη τους καλύτερους μου
φίλους», εξήγησε ο
Λούπιν. «Περιττό να προσθέσω ότι απέτυχα παταγωδώς».
Αίφνης το κέφι του Χάρι έφτιαξε. Ούτε ο πατέρας του είχε γίνει
επιμελητής. Τώρα το πάρτι του
φαινόταν πολύ πιο διασκεδαστικό
γέμισε ως πάνω το πιάτο του νιώθοντας πως τους αγαπούσε διπλά
όλους.
Ο Ρον εκθείαΖε το καινούργιο του σκουπόξυλο σε όποιον είχε διάθεση
να ακούσει: «...πιάνει τα
εβδομήντα σε δέκα δευτερόλεπτα, διόλου άσχημη επίδοση. Ειδικά αν
σκεφτείς ότι ο Κομήτης Διακόσια Ενενήντα πιάνει μόνο εξήντα, με την πρόύπόθεση ότι έχει
ευνόίκό άνεμο, σύμφωνα με Τα
Μαγικά Σκουπόξυλα».
Η Ερμιόνη ανέπτυσσε στον Λούπιν τις απόψεις της για τα δικαιώ-ματα
των ξωτικών: «θέλω να
πω, πρόκειται για τους ίδιους ανεγκέφαλους που Ζητούν και την
απομόνωση των λυκάνθρωπων.
Όλα ξεκινούν από τη βλακώδη αντίληψη ότι οι μάγοι είναι ανώτεροι
από τα άλλα πλάσματα...»η
κυρία Ουέσλι κι ο Μπιλ είχαν τη γνωστή κόντρα τους για τα μαλια
του μπιλ.δεν είναι κατάσταση
αυτή, κι είσαι τόσο ωραίο παλικάρι, θα
"πηγαίνουν πολύ καλύτερα κοντά, έτσι δεν είναι, Χάρι;»δεν ξέρω...»
έκανε ο Χάρι σαστισμένος
που Ζητούσαν τη
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γνώμη του απομακρύνθηκε και πλησίασε τους δίδυμους, που είχαν
αποτραβηχτεί σε μια γωνιά με
τον Μάντουνγκους.
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Ο Μάντουνγκους σταμάτησε να μιλάει μόλις είδε τον Χάρι, αλλά ο
Φρεντ του έκλεισε το μάτι και
του έγνεψε να πλησιάσει.
«Εντάξει», είπε στον Μάντουνγκους, «μπορείς να εμπιστευτείς τον
Χάρι, είναι ο χρηματοδότης
μας».
«Κοίτα τι μας έφερε ο Σβουνιάς», είπε ο Τζορτζ απλώνοντας το χέρι
του στον Χάρι. Κρατούσε
κάτι Ζαρωμένους μαύρους σβόλους που κουδούνιΖαν ανεπαίσθητα, αν
και ήταν εντελώς
ακίνητοι. «Είναι σπόροι πλοκαμοφόρου της αιμοβόρας», του εξήγησε.
«Τους θέλουμε για τα
πονηρά Ζαχαρωτά μας, αλλά συγκαταλέγονται στις επικίνδυνες, μη
εμπορεύσιμες ουσίες και
δυσκολευόμαστε να τους προμηθευτούμε».
«Δέκα γαλέρες όλη η παρτίδα, εντάξει, Σβουνιά;» είπε ο Φρεντ. «Με
τόσο κόπο που έκανα για να
τους βρω;» διαμαρτυρήθηκε ο Μάντουνγκους γουρλώνοντας τα
σακουλιασμένα, κοκκινισμένα
μάτια του. «Συγγνώμη, παιδιά, αλλά θέλω είκοσι γαλέρες, ούτε
μαστίγιο παρακάτω».
«Είναι μεγάλος χωρατατζής ο Σβουνιάς», είπε ο Φρεντ στον Χάρι.
«Ναι, το καλύτερο χωρατό του
ήταν έξι δρεπάνια για ένα σακουλάκι αγκάθια σκαντζόχοιρου»,
πρόσθεσε ο Τζορτζ.
«Προσέξτε», τους προειδοποίησε χαμηλόφωνα ο Χάρι. «Τι;» έκανε ο
Φρεντ. «Η μαμά είναι
απασχολημένη, κανακεύει
τον επιμελητή δεν κινδυνεύουμε».
«Ναι, αλλά ο Μούντι κοιτάΖει προς το μέρος σας», επισήμανε ο
Χάρι.
Ο Μάντουνγκους έριξε μια κλεφτή ματιά προς τα πίσω. «Δίκιο έχει»,
μουρμούρισε. «Εντάξει,
παιδιά, δέκα, αν τα πάρετε
γρήγορα».
«Μπράβο, Χάρι», είπε ενθουσιασμένος ο Φρεντ μόλις άδειασε
τις τσέπες του ο Μάντουνγκους στα απλωμένα χέρια των δίδυμων
Ουέσλι και κίνησε βιαστικά για
τον μπουφέ. «Καλύτερα να πάμε στο δωμάτιο μας τους σπόρους...»
Ο Χάρι τους κοίταξε που έφευγαν με ένα αίσθημα ανησυχία Του πέρασε
από το μυαλό ότι οι
γονείς τους θα επιθυμούσαν να μάθουν πώς χρηματοδοτούσαν οι γιοι
τους τα Μαγικά Τρικ Ονέ0^
όταν θα ανακάλυπταν, όπως ήταν αναπόφευκτο, την ύπαρξη τους όταν
τους πρόσφερε το
έπαθλο του Τριάθλου, ο Χάρι δε σκέφ111'
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κε τις συνέπειες. Τι θα γινόταν όμως αν όλο αυτό οδηγούσε σε άλλον έναν οικογενειακό καβγά
και μιαν αποξένωση ανάλογη με του Πέρσι; θα εξακολουθούσε να τον
αγαπά σαν γιο της η κυρία
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Ουέσλι, όταν μάθαινε πως τους βοήθησε να ακολουθήσουν ένα
επάγγελμα που η ίδια δεν
ενέκρινε;
Έτσι όπως στεκόταν εκεί που τον άφησαν οι δίδυμοι, με ένα
δυσάρεστο συναίσθημα ενοχής να
του δένει κόμπο το στομάχι, άκουσε να αναφέρουν το όνομα του. Η
βαθιά φωνή του Κίνγκσλι
Σάκλ-μπολτ ξεχώριΖε μέσα στη γενική Βαβούρα.
«...γιατίο Ντάμπλντορ δεν έκανε επιμελητή τον Χάρι;» ρωτούσε ο
Κίνγκσλι.
«θα είχε τους λόγους του», σχολίασε ο Λούπιν.
«Ναι, αλλά θα έδειχνε ότι χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του.
Εγώ αυτό θα έκανα», επέμεινε
ο Κίνγκσλι, «ειδικά με αυτό το "θάψιμο" που του ρίχνει ο Ημερήσιος
Προφήτης...»
Ο Χάρι δεν κοίταξε προς το μέρος τους δεν ήθελε να καταλάβουν ο
Λούπιν και ο Κίνγκσλι ότι τους
άκουσε. Αν και δεν πεινούσε διόλου, ακολούθησε στον μπουφέ τον
Μάντουνγκους. Η χαρά του
για το πάρτι είχε εξανεμιστεί με την ίδια ταχύτητα που
εμφανίστηκε- θα προτιμούσε να βρισκόταν
στο κρεβάτι του.
Ο Τρελομάτης οσμιΖόταν με τη μύτη που του είχε απομείνει ένα
μπουτάκι κοτόπουλου
προφανώς δεν ανακάλυψε ίχνη δηλητηρίου, γιατί έκοψε ένα κομμάτι με
τα δόντια του.
«...η λαβή είναι φτιαγμένη από ισπανική δρυ με αντιξορκικό
λούστρο κι ενσωματωμένο σύστημα ανάρτησης...» εξηγούσε ο Ρον στην
Τονκς.
Η κυρία Ουέσλι χασμουρήθηκε βαθιά. «Πάω να πιάσω το μπό-νκαρτ πριν
πέσω για ύπνο...
Άρθουρ, φρόντισε να μην το ξενυχτήσουν. Καληνύχτα, Χάρι χρυσό
μου».
Αμέσως μετά έφυγε από την κουΖίνα. Ο Χάρι άφησε το πιάτο του κι
αναρωτήθηκε αν μπορούσε
να την ακολουθήσει χωρίς να τραΒήξει την προσοχή κανενός.
«Είσαι καλά, Πότερ;» γρύλισε ο Μούντι.
«Ναι, μια χαρά», είπε ψέματα ο Χάρι.
Ο Μούντι ήπιε μια γουλιά από το φλασκί του, κοιτάΖοντας λοξά τον
Χάρι με το μαγικό του μάτι.
.- * Ελα δω, έχω να σου δείξω κάτι που θα σ' ενδιαφέρει», είπε
κιέβγαλε από την εσωτερική
τσέπη του μανδύα του μια παλιά στρα166
πατσαρισμένη μαγική φωτογραφία. «Το παλιό Τάγμα του Φοι'νι. κα»,
γρύλισε ο Μούντι. «Τη
Βρήκα χθες το βράδυ που έψαχνα για τον εφεδρικό αόρατο μανδύα μου,
γιατί, βλέπεις, αυτός ο
γάίδαρος ο Πόντμορ δε μου επέστρεψε τον καλό μου... Σκέφτηκα ότι
πολλοί εδώ πέρα θα ήθελαν
να τη δουν».
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Ο Χάρι πήρε τη φωτογραφία. ΕικονιΖόταν μια μεγάλη συντροφιά- άλλοι
του έγνεφαν με το χέρι,
άλλοι ύψωναν το ποτήρι τους κι άλλοι του χαμογελούσαν.
«Αυτός είμαι εγώ», είπε ο Μούντι δείχνοντας τον εαυτό του. Ο Χάρι
δε δυσκολεύτηκε να
αναγνωρίσει τον Μούντι της φωτογραφίας, αν και τα μαλλιά του είχαν
λιγότερες άσπρες τρίχες κι
η μύτη του ήταν άθικτη. «Δίπλα μου είναι ο Ντάμπλντορ κι από την
άλλη πλευρά ο Δαίδαλος
Ντιγκλ... κι αυτή η Μαρλέν ΜακΚίνον, σκοτώθηκε δύο βδομάδες αφότου
τραβήχτηκε η
φωτογραφία καθάρισαν όλη την οικογένεια της. Να κι ο Φρανκ και η
Άλις Λονγκμπότομ...»
Το στομάχι του Χάρι, που είχε αρχίσει ήδη να ανακατεύεται, σφίχιηκε απότομα στη θέα της Άλις
Λονγκμπότομ ήξερε καλά το στρογγυλό φιλικό πρόσωπο της, παρόλο που
δεν την είχε γνωρίσει,
γιατί ήταν ολόιδιο με του γιου της, του Νέβιλ.
«... οι δύστυχοι», γρύλισε ο Μούντι. «Καλύτερα να πέθαιναν παρά
αυτό που έπαθαν... κι αυτή
είναι η Έμελιν Βανς, τη γνώρισες, να κι ο Λούπιν... κι ο ΜπέντζΙ
Φένγουικ, τον καθάρισαν κι
αυτόν, βρήκαμε τα απομεινάρια του... Κάντε λίγο πιο πέρα»,
πρόσθεσε απευθυνόμενος στη
φωτογραφία και τα κινούμενα ανθρωπάκια παραμέρισαν για να βγουν
μπροστά αυτοί που ήταν
μισοκρυμμένοι.
«Αυτός είναι ο Ένιγκαρ Μπόουνς... αδελφός της Αμέλια Μπόουνς' τον
σκότωσαν μαΖί με όλη την
οικογένεια του, ήταν σπουδαίος μάγος... Ο Στούρτζίς Πόντμορ, κοίτα
τι νέος είναι... Ο Κάρανιοκ
Ντίαρμπορν, εξαφανίστηκε έξι μήνες μετά τη φωτογραφία, δε βρίκάμε
το πτώμα του... ο Χάγκριντ,
φυσικά, δεν άλλαξε καθόλου^ Ο Ελφίας Ντοτζ, τον γνώρισες, είχα
ξεχάσει πως φορούσε ΠαΛΙΟ
αυτό το ηλίθιο καπέλο... Ο Γκίντεον Προύετ χρειάστηκαν πέντε
θανατοφάγοι για να τον
σκοτώσουν, κι ο αδελφός του Φάμπιο"' πολέμησαν σαν ήρωες... στην
άκρη, στην άκρη...»
Τα ανθρωπάκια της φωτογραφίας στριμώχτηκαν και αυτοί που ήταν
κρυμμένοι από πίσω βγήκαν
σε πρώτο πλάνο.
«Αυτός είναι ο αδελφός του Ντάμπλντορ, ο Άμπερφορθ. Τον ειχα
συναντήσει μόνο μια φορά,
όταν βγήκε η φωτογραφία παρο167
,/ος άνθρωπος... Η Δορκάς Μίντοους, τη σκότωσε με τα χέρια του
οΒόλντεμορτ... Ο Σείριος όταν
είχε κοντά μαλλιά... και... εδώ είσαστε, νομίσω ότι θα σ'
ενδιαφέρει!»
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Η καρδιά του Χάρι κλότσησε. Η μητέρα του κι ο πατέρας του του
χαμογελούσαν πλατιά,
καθισμένοι στα δεξιά και τ' αριστερά ενός μικροσκοπικού ανθρωπάκου
με υγρά μάτια, που ο Χάρι
αναγνώρισε αμέσως ήταν ο Ποντικοουράς, ο άνθρωπος που πρόδωσε στον
Βόλντεμορτ το
κρησφύγετο των γονιών του, προκαλώντας το θάνατο τους.
«Ε!» έκανε ανυπόμονα ο Μούντι.
Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα του στο σημαδεμένο, αργασμένο πρόσωπο του
Μούντι. Προφανώς ο
Τρελομάτης είχε την εντύπωση ότι του έκανε μεγάλη χάρη.
«Ε...» επανέλαβε ο Χάρι με ένα βεβιασμένο χαμόγελο. «Μόλις το
θυμήθηκα, δεν έβαλα στο
μπαούλο μου το...»
Ευτυχώς, γλίτωσε από τον κόπο να επινοήσει ένα αντικείμενο που
ξέχασε να πακετάρει, γιατί
εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε η φωνή του Λούπιν: «Α, εδώ
είσαι, Τρελομάτη;» Ο Μούντι
γύρισε προς το μέρος του.
Αμέσως ο Χάρι διέσχισε βιαστικά την κουΖίνα, βγήκε από την πόρτα
κι άρχισε ν' ανεβαίνει
γρήγορα τις σκάλες προτού προλάβει κανείς να τον φωνάξει.
Δεν ήξερε γιατί σοκαρίστηκε τόσο πολύ είχε ξαναδεί φωτογραφίες των
γονιών του και γνώρισε
προσωπικά τον Ποντικοουρά... αλλά του ήρθε ξαφνικό, εκεί που δεν
το περίμενε... Σε κανέναν δε
θα άρεσε αυτό, σκέφτηκε θυμωμένος...
Ειδικά όταν τους είδε περιστοιχισμένους απ' όλα αυτά τα
ευτυχισμένα πρόσωπα... τον ΜπέντζΙ
Φένγουικ που βρέθηκαν μόνο τα υπολείμματα του, και τον Γκίντεον
Προύετ που πέθανε σαν
ήρωας, και τους Λονγκμπότομ που τρελάθηκαν από τα
βασανιστήρια...εδώ είναι πρόσχαροι στη
φωτογραφία, χωρίς να γνωρίσουν το τραγικό τους τέλος... Μπορεί ο
Μούντι να το έβρισκε
ενδιαφέρον... αλλά για εκίνον ήταν αποκρουστικό... ο Χάρι ανέβηκε
ακροπατώντας τις σκάλες.
Πέρασε δίπλα από
βαλσαμωμένα ξωτικά, χαρούμενος που τελικά είχε μείνει μόνος,
Καθώς πλησίαΖε στο πρώτο κεφαλόσκαλο άκουσε θορύβους. πιός έκλαιγε
στο σαλόνι.
«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε ο Χάρι.
168
Δεν πήρε απάντηση αλλά οι λυγμοί συνεχίστηκαν. Ανέβηκε δυο δυο τα
τελευταία σκαλοπάτια κι
άνοιξε την πόρτα του σαλονιού.
Μια σιλουέτα ήταν κουλουριασμένη στον απέναντι σκοτεινό τοίχο
κρατούσε στο χέρι το ραβδί της
και το σώμα της τρανταΖόταν από δυνατά αναφιλητά. Στο παλιό
σκονισμένο χαλί κειτόταν το
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πτώμα του Ρον, λουσμένο στο φεγγαρόφωτο που έμπαινε από το
παράθυρο.
Ο Χάρι ένιωσε να ασφυκτιά, να τον ρουφά το πάτωμα. Το μυαλό του
μούδιασε ο Ρον νεκρός...
αδύνατον...
Αλλά... για μια στιγμή, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο... ο
Ρον βρισκόταν στην κουΖίνα...
«Κυρία Ουέσλι;» έκρωξε ο Χάρι.
«Ρ... ρ... ρενιίκολο!» είπε ανάμεσα στους λυγμούς της η κυρία
Ουέσλι, σημαδεύοντας με το ραβδί
της το πτώμα του Ρον.
Κρακ!
Το πτώμα του Ρον μεταμορφώθηκε στο πτώμα του Μπιλ, που κειτόταν
ανάσκελα, με μάτια
ορθάνοιχτα, γυάλινα. Οι λυγμοί της κυρίας Ουέσλι έγιναν πιο
γοεροί.
«Ρ... ρεντίκολο!» επανέλαβε.
Κρακ!
Το πτώμα του Μπιλ αντικαταστάθηκε από του κυρίου Ουέσλι τα γυαλιά
είχαν φύγει από τη θέση
τους και ένα ρυάκι αίματος κυλούσε στο πρόσωπο του.
«Όχι!» βόγκηξε η κυρία Ουέσλι. «'Όχι... Ρεντίκολοί Ρεντίκολο!
ΡΕΝΉΚΟΛΟ!»
Κρακ! Τα πτώματα των δίδυμων. Κρακ! Το πτώμα του Πέρσι. Κρακ! Το
πτώμα του Χάρι...
«Κυρία Ουέσλι, φύγετε από κει!» φώναξε ο Χάρι βλέποντας το πτώμα
του στο πάτωμα. «Αφήστε
κάποιον άλλο να...»
«Τι συμβαίνει εδώ;»
Ο Λούπιν όρμησε τρέχοντας στο δωμάτιο και ξοπίσω του ο Σείριος κι
ο Μούντι. Ο Λούπιν έριξε
μια ματιά στην κυρία Ουέσλι και στο πτώμα του Χάρι, και κατάλαβε
αμέσως τι συνέβαινε.
Τράβηξε το ραβδί του και είπε πολύ δυνατά, πολύ αποφασιστικά και
ποΛϋ καθαρά: «Ρενιίκολο!»
Το πτώμα του Χάρι εξαφανίστηκε. Πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν
αιωρήθηκε μια ασημένια
σφαίρα. Ο Λούπιν κούνησε nc"" το ραβδί του και η σφαίρα
εξαφανίστηκε με μια τολύπα καπνού.
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«Αααα!» κοντανάσανε η κυρία Ουέσλι κι αναλύθηκε σε ποταμούς
δακρύων, κρύβοντας το
πρόσωπο στις παλάμες της.
«Μόλι», είπε τότε κοφτά ο Λούπιν πηγαίνοντας κοντά της. «ΜόΛι,μη...»
Την επόμενη στιγμή, η κυρία Ουέσλι έκλαιγε στον ώμο του.
«Ένα μπόγκαρτ ήταν, Μόλι», την καθησύχασε χάίδεύοντας τα μαλλιά
της. «Ένα ηλίθιο
μπόγκαρτ...»

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Τους έβλεπα νεκρούς!» βόγκηξε στον ώμο του η κυρία Ουέσλι. «Νε...
νεκρούς! Ο χειρότερος...
εφιάλτης μου...»
Ο Σείριος κοίταΖε το σημείο του χαλιού όπου είχε ξαπλώσει το
μπόγκαρτ υποδυόμενο το πτώμα
του Χάρι. Ο Μούντι κοίταΖε τον Χάρι, που απέφυγε το βλέμμα του.
Είχε τη δυσάρεστη αίσθηση
ότι το μαγικό μάτι του Μούντι τον είχε παρακολουθήσει όταν το
έσκασε από την κουΖίνα.
«Μη... μην το πείτε στον Άρθουρ». Τώρα η κυρία Ουέσλι σκού-ΠΙΖΕ
νευρικά τα μάτια στις
μανσέτες της. «Δε... δε... δε θέλω να μάθει πως... είμαι τόσο
χαζή..»
Ο Λούπιν της έδωσε το μαντίλι του κι εκείνη φύσηξε τη μύτη της.
«Συγγνώμη, Χάρι. Τι θα σκέφτεσαι τώρα για μένα;» είπε ταραγμένη.
«Να μην μπορώ να
ξεφορτωθώ ένα μπόγκαρτ...»
«Μη λέτε κουταμάρες», την καθησύχασε ο Χάρι προσπαθώντας να
χαμογελάσει.
«Αλλά... αλλά με τρώει η αγωνία», συνέχισε η κυρία Ουέσλι και τα
μάτια της πλημμύρισαν ξανά
δάκρυα. «Η μισή οι... οικογένεια είναι στο Τάγμα- θα είναι θαύμα
αν βγούμε αλώβητοι απ' αυτή τη
δοκιμασία... Κι ο Π... Π... Πέρσι μας έχει κόψει και την
καλημέρα.. αν συμβεί κάτι φρι... φρικτό και
δεν προλάβουμε να σ... σ... ""^φιλιωθούμε μαΖί του; Και τι θ'
απογίνουμε αν σκοτωθεί ο Άρθουρ;
Ποιος θα... θα φροντίσει τον Ρον και την Τζίνι;»
«Αρκετά, Μόλι!» είπε αυστηρά ο Λούπιν. «Δεν είναι σαν την αλλη
Φορά. Τώρα το Τάγμα είναι
πανέτοιμο, προηγούμαστε, ξέρουμε τα σχέδια του Βόλντεμορτ...»η
κυρία Ουέσλι στρίγκλισε
φοβισμένη στο άκουσμα του συγκεκριμένου ονόματος.
«Πρέπει να συνηθίσεις επιτέλους, Μόλι, ν' ακούς αυτό το όνομα• Κοίτα, δε σου υπόσχομαι πως δε θα πάθει τίποτα κανείς, αυτό
^ενας θεος μπορεί να σ' το
υποσχεθεί, αλλά είμαστε σε πολη καλίτερη θέση από την προηγούμενη
φορά. Δεν ήσουν τότε
στο Τάγ-
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μα και δεν καταλαβαίνεις. Τότε η αναλογία ήταν ένας δικός μας προς
είκοσι θανατοφάγους, και
μας ξεμονάχιαΖαν έναν έναν...» Ο Χάρι σκέφτηκε ξανά τη φωτογραφία
και τα χαμογελαστά πρόσωπα των γονιών του. Ένιωθε ακόμη πάνω του το Βλέμμα του
Μούντι.
«Μην ανησυχείς για τον Πέρσι», της είπε ξαφνικά ο Σείριος, «θα
ξανάρθει στα συγκαλά του. Είναι
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θέμα χρόνου να κινηθεί ανοιχτά ο Βόλντεμορτ και τότε, το υπουργείο
θα μας Ζητά γονατιστό
συγγνώμη. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα δεχτώ τις απολογίες
τους», πρόσθεσε πικρόχολα.
«Όσο για το ποιος θα φροντίσει τον Ρον και την Τζίνι, αν πάθετε
τίποτα εσύ κι ο Άρθουρ»,
συμπλήρωσε χαμογελώντας αμυδρά ο Λού-πιν «τι φαντάΖεσαι, θα τους
αφήσουμε να
πεινάσουν;»
Ένα τρεμάμενο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της κυρίας Ουέσλι.
«Είμαι χαζή», μουρμούρισε
ξανά, σκουπίζοντας τα μάτια της.
Ωστόσο ο Χάρι, καθώς έκλεινε την πόρτα του δωματίου του δέκα λεπτά
αργότερα, δε θεωρούσε
διόλου χαζή την κυρία Ουέσλυ. Έβλεπε ακόμη με τα μάτια της
φαντασίας του τους γονείς του να
του χαμογελούν από τη στραπατσαρισμένη φωτογραφία, χωρίς να
γνωρίΖουν ότι η Ζωή τους κι η
Ζωή πολλών από τους γύρω τους πλησίαΖε στο τραγικό τέλος της. Η
εικόνα του μπόγκαρτ που
υποδυόταν τα μέλη της οικογένειας Ουέσλι περνούσε συνεχώς μπροστά
από τα μάτια του.
Ξαφνικά αισθάνθηκε ένα ανυπόφορο κάψιμο στο σημάδι στο μέτωπο του
και το στομάχι του
σφίχτηκε από φόβο«Σταμάτα», ειπε κοφτά, τρίβοντας το σημάδι καθώς
υποχωρούσε ο πόνος.
«Το πρώτο σύμπτωμα της τρέλας είναι να μιλάς μόνος σου», είπε μια
πονηρή φωνή από τον
άδειο πίνακα στον τοίχο.
Ο Χάρι την αγνόησε. Ένιωθε σαν να είχε γεράσει από τη μια στιγμή
στην άλλη κι απορούσε με
τον εαυτό του που μόλις πριν από μία ώρα ανησυχούσε για ένα
κατάστημα μαγικών τρικ και το
ποίος πήρε το σήμα του επιμελητή.
Λούνα Λάβγκουντ
Εκείνη τη νύχτα ο Χάρι έκανε ανήσυχο ύπνο. Στα όνειρα του
μπαινόβγαιναν συνεχώς οι γονείς
του, δίχως να μιλάνε η κυρία Ουέσλι έκλαιγε πάνω από το πτώμα του
Κρίτσερ ενώ ο Ρον και η
Ερμιόνη την παρακολουθούσαν, φορώντας κορόνες στο κεφάλι. Ο Χάρι
βρέθηκε ξανά να
περπατά σ' ένα διάδρομο που κατέληγε σε μιαν αμπαρωμένη πόρτα.
Ξύπνησε απότομα με ένα
μυρμήγκιασμα στο σημάδι του, ενώ του μιλούσε ο Ρον, που ήταν ήδη
ντυμένος.
«... καλύτερα να βιαστείς, Χάρι. Η μαμά έχει φρυαξει, λέει ότι θα
χάσουμε το τρένο...»
Στο σπίτι επικρατούσε μεγάλη φασαρία. Απ' ότι άκουσε, καθώς
ντυνόταν βιαστικά, ο Φρεντ κι ο
Τζορτζ είχαν μαγέψει τα μπαούλα τους να κατέβουν πετώντας από τη
σκάλα για να γλιτώσουν το
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κουβαλημα, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην Τζίνι, που
κουτρουβάλησε δύο πατώματα και
κατέληξε στο χολ. Η κυρία Μπλοκ και η κυρία Ουέσλι ούρλιαΖαν με
όλη τη δύναμη των
πνευμόνων τους:
«... ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ, ΗΛΙΘΙΟΙ...»
«...ΣΙΧΑΜΕΡΟΙ ΜΙΓΑΔΕΣ, ΠΟΥ ΜΑΓΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟγΌΝΩΝΜΟΥ...
η ερμιόνη όρμησε αναψοκοκκινισμένη στο δωμάτιο την ώρα που ο Χάρι
φορούσε τα παπούτσια
του. Στον ώμο της καθόταν η χεντΒιχ και στην αγκαλιά της κρατούσε
τον Στραβοπόδαρο κου""ρνιασμένο κι ανήσυχο. «Μόλις απάντησαν στο μήνυμα μου οι γονείς
μου» η κουκουβάγια
πέταξε από τον ώμο της και κάθισε
πάνω στο κλουβί της. «Ακόμη δεν ετοιμάστηκες;»
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«Κοντεύω. Είναι καλά η Τζινι τη ρώτησε ο Χάρι φορώντας τα γυαλιά
του.
«Ναι, τη γιάτρεψε η κυρία Ουέσλι», απάντησε η Ερμιόνη. «Τώρα όμως
γκρινιάΖει ο Τρελομάτης
ότι δεν μπορούμε να φύγουμε αν δεν επιστρέψει ο Στούρτζίς Πόντμορ,
γιατί θα λείπει ένα άτομο
από τη φρουρά».
«Φρουρά;» απόρησε ο Χάρι. «θα πάμε με φρουρά στο Κινγκς Κρος;»
«θα πας με φρουρά στο Κινγκς Κρος», τον διόρθωσε η Ερμιόνη.
«Γιατί;» ρώτησε νευριασμένος ο Χάρι. «ΝόμιΖα ότι ο Βόλντεμορτ
αποφεύγει να εκδηλωθεί. Εκτός
αν υπαινίσσεσαι ότι θα πεταχτεί από κάνα σκουπιδοτενεκέ και θα
προσπαθήσει να με σκοτώσει!»
«Δεν ξέρω, έτσι λέει ο Τρελομάτης», απάντησε αφηρημένα η Ερμιόνη,
κοιτάΖοντας το ρολόι της.
«Αλλά αν δεν ξεκινήσουμε αμέσως, θα χάσουμε το τρένο...»
«ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;» Βρυχήθηκε η κυρία Ουέσλι.
Η Ερμιόνη πετάχτηκε σαν Ζεματισμένη κι έφυγε τρέχοντας. Ο Χάρι
άρπαξε αμέσως τη Χέντβιχ,
την έχωσε βιαστικά στο κλουβί της κι ακολούθησε την Ερμιόνη στο
ισόγειο, σέρνοντας με κόπο το
μπαούλο του.
Το πορτρέτο της κυρίας Μπλοκ είχε λυσσάξει στις φωνές αλλά κανένας
δεν μπήκε στον κόπο να
κλείσει τις κουρτίνες άλλωστε, γινόταν τόση φασαρία στο χολ, που
θα ξεσηκωνόταν πάλι.
«Χάρι, εσύ θα έρθεις μ' εμένα και την Τονκς», φώναξε η κύρια
Ουέσλι, την ίδια στιγμή που η
κυρία Μπλοκ ούρλιαΖε: «ΛΑΣΠΟΑΙ-ΜΑΤΟΙ! ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ! ΑΧΡΕΙΟΙ!» «Χάρι, άσε το
μπαούλο και την κουκουβάγια σου, θα ασχοληθεί ο Αλάστωρ με τις
αποσκευές..." συνέχισε η
κυρια Ουέσλι χωρίς να δώσει σημασία. «Για τ' όνομα του θεού,
Σείριε, ο Ντάμηλντορ είπε όχι\»
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Ένας τεράστιος μαύρος σκύλος είχε εμφανιστεί δίπλα στον Χα' ρι,
που τώρα σκαρφάλωνε πάνω
από τα μπαούλα για να πλησιάσει την κυρία Ουέσλι.
«Δεν το πιστεύω...» έκανε απελπισμένη η κυρία Ουέσλι. «ΚαλαΛοιπόν,
αλλά με δική σου
ευθύνη!»
Άνοιξε την εξώπορτα και βγήκε στο χλομό φθινοπωρινό πρόίνΟ ο Χάρι
κι ο σκύλος την
ακολούθησαν. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους και οι στριγκλιές της
κυρίας Μπλακ έπαψαν απότομα.
«Πού είναι η Τονκς;» ρώτησε ο Χάρι. Έριξε ένα βλέμμα όλο'
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γιρα του καθώς κατέβαιναν τα πέτρινα σκαλοπάτια του αριθμού 12,
που εξαφανίστηκε μόλις
πάτησαν στο πεΖοδρόμιο.
«Μας περιμένει εκεί πέρα», απάντησε κοφτά η κυρία Ουέσλι,
αποφεύγοντας να κοιτάξει το μαύρο
σκύλο που βάδιζε νωχελικά δίπλα στον Χάρι.
Μια γριά τους χαιρέτησε από τη γωνία. Είχε σγουρά κι αχτένιστα
γκρίΖα μαλλιά και φορούσε ένα
πλατύγυρο κόκκινο καπέλο.
«Τι χαμπάρια, Χάρι;» είπε κλείνοντας το μάτι. «Πρέπει να
βιαστούμε, έτσι, Μόλι;» πρόσθεσε
κοιτώντας το ρολόι της.
«Ξέρω, ξέρω», βόγκηξε η κυρία Ουέσλι ανοίγοντας το βήμα της, «αλλά
ο Τρελομάτης ήθελε να
περιμένουμε τον Στούρτζίς... Αχ, αν μας είχε φέρει ο Άρθουρ κάνα
αυτοκίνητο από το
υπουργείο... αλλα ο Φαντζ δεν τον αφήνει να δανειστεί ούτε
μελανοδοχείο... Απορώ με τους
Μαγκλ, πώς ταξιδεύουν χωρίς μαγεία....»
Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος μαύρος σκύλος χοροπηδούσε χαρούμενα
ολόγυρα τους, γαβγίΖοντας
στα περιστέρια και κυνηγώντας την ίδια του την ουρά. Ο Χάρι δεν
μπόρεσε να συγκρατήσει τα
γέλια του ο Σείριος είχε μείνει πολύ καιρό κλεισμένος μέσα. Η
κυρία Ουέσλι σούφρωσε τα χείλη μ'
έναν τρόπο που του θύμισε έντονα τη θεία Πετούνια.
Έκαναν είκοσι λεπτά για να φτάσουν στο Κινγκς Κρος με τα πόδια και
το μόνο αξιοσημείωτο σ'
όλη τη διαδρομή ήταν ότι ο Σείριος πήρε δυο γάτες στο κυνήγι για
να διασκεδάσει ο Χάρι. 'Όταν
μπήκαν στο σταθμό, στάθηκαν με φυσικότητα δίπλα στο χώρισμα
ανάμεσα στην πλατφόρμα 9
και την πλατφόρμα 10. Μόλις το πεδίο καθάρισε, πέρασαν μέσα από το
φαινομενικά συμπαγές
διαχωριστηκο και βρέθηκαν στην πλατφόρμα 9 και 3/4, όπου περίμενε
το Χό-νκουαρτς Εξπρές
ξερνώντας μαύρες τολύπες καπνού πάνω από την κατάμεστη από μαθητές
και γονείς αποβάθρα.
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Ο Χάρι ρούφηξε την οικεία μυρουδιά κι ένιωσε το κέφι του να
φτιάχνει στη στιγμή... γίρίΖε στο
«Χόγκουαρτς»...
«Ελπίσω να φτάσουν έγκαιρα κι οι άλλοι», είπε η κυρία Ουέσλι
γεμάτη ανησυχία και κοίταξε τη
μεταλλική σφυρήλατη αψίδα πάνω από την αποβάθρα, απ' όπου έρχονταν
οι νεοφερμένοι.
"Ωραίος ο σκύλος σου, Χάρι!» φώναξε ένα ψηλό αγόρι με λεπτα
μακριά κοτσιδάκια.
"Ευχαριστώ, Λι», χαμογέλασε ο Χάρι ενώ ο Σείριος κουνούσε ζόίΡα
την ουρά του.
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«Ευτυχώς», ακούστηκε η κυρία Ουέσλι ανακουφισμένη. «Έρχεται ο
Αλάστωρ με τις αποσκευές...
να... εκεί...»
Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Μούντι από την αψίδα, με μια
τραγιάσκα αχθοφόρου φορεμένη
Βαθιά για να κρύβει τα παράται. ρα μάτια του, σπρώχνοντας ένα
καροτσάκι με τα μπαούλα τους.
«Όλα εντάξει», μουρμούρισε στην κυρία Ουέσλι και την Τονκς «δε
νομίΖω ότι μας
παρακολουθούν...»
Λίγο αργότερα μπήκαν στην αποβάθρα ο κύριος Ουέσλι με τον Ρον και
την Ερμιόνη. Κόντευαν να
ξεφορτώσουν τις αποσκευές τους από το καρότσι όταν ήρθαν ο Φρεντ,
ο Τζορτζ και η Τζίνι με
τον Λούπιν.
«Όλα καλά;» γρύλισε ο Μούντι.
«Ναι», απάντησε ο Λούπιν.
«θα αναφέρω στον Νταμπλντορ για τον Στούρτζίς», είπε ο Μού-ντι.
«Είναι η δεύτερη φορά που
μας στήνει αυτή τη βδομάδα. Έχει καταντήσει χειρότερος κι απ' τον
Μάντουνγκους».
«Να προσέχετε», είπε ο Λούπιν σφίγγοντας το χέρι του κάθε παιδιού.
Άφησε τελευταίο τον Χάρι
και τον χτύπησε στον ώμο. «Κι εσύ, Χάρι. Να προσέχεις».
«Ναι... να 'χεις χαμηλωμένο το κεφάλι και τα μάτια σου
δεκατέσσερα», έκανε ο Μούντι καθώς
έσφιγγε το χέρι του Χάρι. «Και μην ξεχνάτε όλοι σας να προσέχετε
τι γράφετε. Αν αμφιβάλλετε για
κάτι, μην το αναφέρετε καθόλου στο γράμμα σας».
Ακούστηκε ένα προειδοποιητικό σφύριγμα οι μαθητές που βρίσκονταν
ακόμη στην αποβάθρα
βιάστηκαν να επιβιβαστούν στο τρένο.
«Γρήγορα, γρήγορα», φώναξε η κυρία Ουέσλι αγκαλιάΖοντας όποιον
έβρισκε μπροστά της κι
αρπάΖοντας δυο φορές τον Χάρι. «Να μου γράφετε... να είστε καλά
παιδιά... αν ξεχάσατε τίποτα,
θα σας το στείλω... στο τρένο τώρα, βιαστείτε...»
Ο τεράστιος μαύρος σκύλος σηκώθηκε στα πίσω πόδια του κι ακούμπησε
τα μπροστινά στους
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ώμους του Χάρι. Η κυρία Ουέσλι όμως έσπρωξε τον Χάρι προς το
τρένο, ψιθυρίζοντας
θυμωμένη:
«Τι θα γίνει μ' εσένα, Σείριε, θα φερθείς επιτέλους σαν σκύλος;»
«Γεια χαρά!» φώναξε από το ανοιχτό παράθυρο ο Χάρι καθώς το τρένο
ξεκινούσε ο Ρον, η
Ερμιόνη και η Τζίνι χαιρετούσαν κι αυτοί δίπλα του κουνώντας τα
χέρια τους. Οι σιλουέτες της
Τονκζ του Λούπιν, του Μούντι, του κυρίου και της κυρίας Ουέσλι
άρχιζαν σιγά σιγά να μικραίνουν,
εκτός από το μαύρο σκύλο που έτρεχε δί175
πλα στο τρένο κουνώντας την ουρά του ο κόσμος στην αποβάθρα
γελούσε βλέποντας το
κυνηγητό μέχρι που μπήκε το τρένο στη στροφή κι ο Σείριος
εξαφανίστηκε.
«Δεν έπρεπε να έρθει μαΖί" μας», είπε η Ερμιόνη με φωνή που
πρόδιδε ανησυχία.
«Σιγά, μωρέ», έκανε ο Ρον. «Είχε να δει το φως της μέρας κάτι
μήνες, ο καημένος».
«Λοιπόν», είπε ο Φρεντ τρίβοντας τα χέρια του, «δε θα καθόμαστε
εδώ να φλυαρούμε όλη μέρα.
Έχουμε να συΖητήσουμε κάτι με τον Λι. θα σας δούμε αργότερα».
Αυτός κι ο Τζορτζ
εξαφανίστηκαν στο διάδρομο.
Το τρένο ανέπτυξε ταχύτητα και τα σπίτια περνούσαν σαν αστραπή από
το τζάμι, ενώ τα παιδιά
που στέκονταν όρθια άρχισαν να ταλαντεύονται πέρα-δώθε.
«Δεν πάμε να πιάσουμε καμιά θέση;» πρότεινε ο Χάρι.
Ο Ρον κι η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν.
«Ε...» έκανε ο Ρον.
«Εμείς... δηλαδή ο Ρον κι εγώ... πρέπει να πάμε στο βαγόνι των
επιμελητών», εξήγησε αμήχανα
η Ερμιόνη.
Ο Ρον απέφυγε να κοιτάξει τον Χάρι περιεργαΖόταν απορροφημένος τα
νύχια του αριστερού
χεριού του.
«Α», έκανε ο Χάρι. «Εντάξει. Ωραία».
«Δε νομίΖω ότι πρέπει να κάτσουμε εκεί σε όλο το ταξίδι», είπε
Βιαστικά η Ερμιόνη. «Στα
γράμματα μας έλεγε ότι θα πάρουμε οδηγίες από τον αρχιεπιμελητή
και την αρχιεπιμελήτρια και
μετά θα κάνουμε μερικές βόλτες στους διαδρόμους».
«Ωραία», επανέλαβε ο Χάρι. «Ε... θα σας δω αργότερα λοιπόν».
«Ναι, οπωσδήποτε», είπε ο Ρον ρίχνοντας ένα νευρικό βλέμμα στο
φίλο του. «Κοίτα, δεν έχω
καμιά όρεξη να πάω στο βαγόνι των επιμελητών, θα προτιμούσα...
αλλά είναι υποχρεωτικό...
θέλω να "ω, δε μου αρέσει, δεν είμαι σαν τον Πέρσι», κατέληξε
απολογητικά.
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«Το ξέρω», χαμογέλασε ο Χάρι. Αλλά καθώς η Ερμιόνη και ο Ρον
κουβάλαγαν τα μπαούλα τους,
τον Στραβοπόδαρο και το κλουβί του Πιγκγουίντζεον προς την
κατεύθυνση όπου βρισκόταν η
μηχανή του τρένου, ο Χάρι ένιωσε μέσα του ένα δυσάρεστο κενό.
Πρωτη φορά ταξίδευε για το
«Χόγκουαρτς» χωρίς τον Ρον.
«Έλα», του είπε η Τζίνι, «αν δε βιαστούμε, δε θα βρούμε θέσεις να
τουσ κρατήσουμε».
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«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι, πιάνοντας το κλουβί της Χέντβιχ up το
ένα χέρι και τη λαβή του
μπαούλου του με το άλλο. Προχώρη. σαν στο διάδρομο κοιτάΖοντας από
τις τζαμένιες πόρτες
μέσα στα βαγόνια, που ήταν ήδη γεμάτα. Ο Χάρι δεν μπόρεσε να μην
προσέξει ότι πολλά παιδιά
τον κοίταΖαν επίμονα κι άλλα σκουντούσαν τους διπλανούς τους και
τον έδειχναν καθώς
περνούσε. Αφού επαναλήφθηκε το ίδιο σε πέντε βαγόνια, ο Χάρι
θυμήθηκε ότι ο Ημερήσιος
Προφήτης τριβέλιζε όλο το καλοκαίρι τους αναγνώστες του με άρθρα
που έλεγαν τι φιγουρατζής
και ψεύτης ήταν. Αναρωτήθηκε με πικρία αν εκείνοι που τον
κοιτούσαν και ψιθύριΖαν μεταξύ τους
είχαν πιστέψει αυτά τα παραμύθια.
Στο τελευταίο βαγόνι συνάντησαν τον Νέβιλ Λονγκμπότομ, συμμαθητή
του Χάρι στο Γκρίφιντορ.
Το στρογγυλό πρόσωπο του είχε αναψοκοκκινίσει από την προσπάθεια,
καθώς με το ένα χέρι
τραβούσε το μπαούλο του ενώ με το άλλο κρατούσε το Ζωηρό του
βάτραχο, τον Τρέβορ.
«Γεια σου, Χάρι», είπε λαχανιασμένος. «Γεια σου, Τζίνι... όλα τα
βαγόνια είναι γεμάτα... δε
βρίσκω θέση...»
«Μα τι λες τώρα;» είπε η Τζίνι που πέρασε μπροστά από τον Νέβιλ
και κοίταξε μέσα στο βαγόνι.
«Έχει θέσεις για όλους, μόνο η Λούνα Λάβγκσυντ βρίσκεται εδώ...»
Ο Νέβιλ ψέλλισε ότι δεν ήθελε να την ενοχλήσει. «Μην είσαι χαΖός»,
γέλασε η Τζίνι, «δε θα την
ενοχλήσεις». Άνοιξε τη συρόμενη πόρτα και τράβηξε μέσα το μπαούλο
της. Ο Χάρι κι ο Νέβιλ
ακολούθησαν.
«Γεια σου, Λούνα», χαιρέτησε η Τζίνι, «σε πειράζει να καθίσουμε
εδώ;»
Το κορίτσι δίπλα στο παράθυρο σήκωσε τα μάτια του. Είχε αραιά και
λαδωμένα ξανθά μαλλιά
που έφταναν ως τη μέση της, πολύ ξανθά φρύδια και εξογκωμένα μάτια
που της πρόσδιδαν μια
έκφραση μόνιμης έκπληξης. Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως γιατί δεν ήθελε
να καθίσει ο Νέβιλ σ' εκείνο
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το βαγόνι. Αυτό το κορίτσι σου δημιουργούσε μια έντονη αίσθηση ότι
δε στεκόταν στα καλά του.
Ίσως έφτε γε το γεγονός ότι είχε στερεωμένο στο αριστερό της αφτί
το ραβδι της για να το φυλάει,
ή ότι φορούσε ένα κολιέ από καπάκια βουτϋ-ρομπίρας, ή ότι κρατούσε
ανάποδα το περιοδικό
που διάβαΖε. Το βλέμμα της προσπέρασε τον Νέβιλ και σταμάτησε στον
Χάρι. Τους έγνεψε να
περάσουν.
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«Ευχαριστούμε», της χαμογέλασε η Τζίνι.
Ο Χάρι και ο Νέβιλ τοποθέτησαν τα τρία μπαούλα και το κλουβί της
Χέντβιχ στο ράφι των
αποσκευών, και κάθισαν. Η Λούνα τους κοίταξε πάνω από το περιοδικό
της ήταν Ο Σοφιστής. Το
βλέμμα της δεν έμοιαΖε με των υπόλοιπων ανθρώπων. ΚοίταΖε
διαπεραστικά κι επίμονα τον
Χάρι, που είχε καθίσει απέναντι της και τώρα το
μετάνιωνε.
«Πέρασες καλά το καλοκαίρι, Λούνα;» ρώτησε η Τζίνι. «Ναι»,
αποκρίθηκε αφηρημένα εκείνη,
χωρίς να τραβήξει τα μάτια
της από τον Χάρι. «Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι ο Χάρι Πότερ», πρόσθεσε.
«Ευχαριστώ για την πληροφορία», απάντησε ο Χάρι. Ο Νέβιλ χαχάνισε.
Η Λούνα έστρεψε πάνω
του τα ξεπλυμένα μάτια της.
«Εσένα δε σε ξέρω». «Δε χάνεις τίποτα», απάντησε ο Νέβιλ.
«Όχι δα», είπε κοφτά η Τζίνι. «Νέβιλ Λονγκμπότομ — Λούνα
Λάβγκουντ. Η Λούνα είναι στο έτος
μου, αλλά στο Ράβενκλοου».
«Να 'ναι κανείς σοφός είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός», είπε με
τραγουδιστή φωνή η Λούνα.
Κατόπιν σήκωσε μπροστά της το αναποδογυρισμένο περιοδικό,
κρύβοντας τελείως το πρόσωπο
της και βυθίστηκε στη σιωπή.
Ο Χάρι κι ο Νέβιλ κοιτάχτηκαν ανασηκώνοντας τα φρύδια. Η Τζίνι
έπνιξε ένα γελάκι.
Το τρένο συνέχιζε το ταξίδι του διασχίζοντας τώρα την ύπαιθρο. Ο
καιρός ήταν παράξενος,
ασταθής τη μια ο ήλιος έλουΖε το βαγόνι και την άλλη στον ουρανό
εμφανιζονταν απειλητικά
γκρίζα σύννεφα.
«Μαντέψτε τι μου χάρισαν στα γενέθλια μου», είπε ο Νέβιλ. «Καμιά
σφαίρα μνήμης πάλι;»
ρώτησε ο Χάρι που θυμήθηκε τη σϋσκευή που έμοιαΖε με σβόλο και του
την έστειλε η γιαγιά του
για να βελτιώσει την ανεκδιήγητη μνήμη του.
Όχι», απάντησε ο Νέβιλ, «αν και θα μου χρειαΖόταν μία έχω χασει
εδώ και πολύ καιρό την
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παλιά... όχι, κοιτάξτε...» Έχωσε το χέρι του στη σχολική τσάντα
του και αφού ψαχούλεψε λιγακι
έβγαλε ένα γλαστράκι το φυτό έμοιαΖε με μικρό γκρίΖΟ κάκτο με τη
διαφορά ότι, αντί για αγκάθια,
είχε κάτι μικρά εξογκώματα σαν σπυριά. «Μίμπουλους μιμπλετόνια»,
είπε με καμάρι.
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Ο Χάρι κοίταξε αυτό το παράξενο πράμα που κρατούσε ο συμμαθητής
του. Παλλόταν
ανεπαίσθητα θυμίζοντας εσωτερικό όργανο προσβεβλημένο από κάποια
νόσο.
«Είναι πάρα πολύ σπάνιο φυτό», είπε με ένα πλατύ χαμόγελο ο Νέβιλ.
«Αμφιβάλλω αν υπάρχει
στο θερμοκήπιο του "Χόγκουαρτς". Ανυπομονώ να το δείξω στην
καθηγήτρια Σπράουτ. Μου το
έφερε από την Ασσυρία ο αδελφός της γιαγιάς μου, ο θείος Άλτζί. θα
προσπαθήσω να δω αν
αναπαράγεται».
Ο Χάρι ήξερε ότι το αγαπημένο μάθημα του Νέβιλ ήταν η βοτανολογία,
αλλά του ήταν αδύνατον
να καταλάβει τι το ήθελε αυτό το κατσιασμένο φυτό. «Ε... τι... τι
κάνει;» τον ρώτησε.
«Χίλια-δυο πράγματα», καμάρωσε ο Νέβιλ. «'Έχει έναν καταπληκτικό
αμυντικό μηχανισμό. Να,
κράτα μου τον Τρέβορ...»
Άφησε το βάτραχο στα γόνατα του Χάρι κι έβγαλε από την τσάντα του
μια πένα. Πάνω από το
αναποδογυρισμένο περιοδικό ξεπρόβαλλαν τα γουρλωτά μάτια της Λούνα
Λάβγκσυντ, που
κοίταΖε τι έκανε ο Νέβιλ. Το αγόρι κράτησε τη μίμπουλους
μιμπλετόνια στο ύψος των ματιών του,
διάλεξε ένα σημείο με πολλή προσοχή και τρύπησε το φυτό με τη
μυτερή γραφίδα της πένας.
Ένα υγρό εκτινάχτηκε από κάθε σπυρί του φυτού, πυκνό, πράσινο και
γλοιώδες. Οι πίδακες
πιτσίλισαν την οροφή και τα παράθυρα του βαγονιού και πασάλειψαν
το περιοδικό της Λούνα η
τζί-νι, που πρόλαβε να σηκώσει έγκαιρα τα χέρια της μπροστά στο
πρόσωπο της, τώρα φαινόταν
σαν να φορούσε ένα γλοιώδες πράσινο καπέλο ωστόσο, ο Χάρι, που
προσπαθούσε να μην του
ξεφύγει ο Τρέβορ, δέχτηκε κατάμουτρα το υγρό. Βρομούσε σαν ταγκή
κοπριά.
Ο Νέβιλ, που είχε γίνει μούσκεμα στο πρόσωπο και το στήθος του,
τίναξε το κεφάλι για να φύγει
από τα μάτια του η πολλή γλίτσα.
«Συ... συγγνώμη», κοντανάσανε. «Δεν το είχα ξανακάνει... δεν ήξερα
ότι ήταν τόσο... Μην
ανησυχείτε, όμως, δεν είναι δηλητηριώδες το βρομοΖούμι», πρόσθεσε
απολογητικά καθώς ο
Χάρι έφτυνε στο πάτωμα.
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Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άνοιξε η πόρτα του βαγονιού τους.
«Α... γεια σου, Χάρι», ακούστηκε μια νευρική φωνή. «Ε... ήρθα σε
άσχημη στιγμή;»
Ο Χάρι σφούγγισε τους φακούς των γυαλιών του με το ελεύθερο χέρι
του. Ένα πανέμορφο
κορίτσι με μακριά γυαλιστερά μαύρα
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μαλλιά του χαμογελούσε από την πόρτα: ήταν η Τσο Τσανγκ, η ανιχνεύτρια της ομάδας κουίντιτς
του Ράβενκλοου.
«Ε... γεια σου», είπε σαν Ζεματισμένος ο Χάρι.
«Εμ...» έκανε η Τσο. «Ε... πέρασα απλώς να πω μια καλημέρα... γεια
σας, λοιπόν».
Το κορίτσι έκλεισε την πόρτα κι έφυγε. Ο Χάρι σωριάστηκε στο
κάθισμα βαριανασαίνοντας. θα
ήθελε να τον πετύχαινε η Τσο με μια συντροφιά ευχάριστων ανθρώπων,
που θα γελούσαν με
κάποιο έξυπνο αστείο που τους είπε όχι να κάθεται με τον Νέβιλ και
τη Λούνα Λάβγκσυντ,
κρατώντας ένα βάτραχο και βουτηγμένος από την κορφή μέχρι τα νύχια
στο βρομοΖούμι.
«Δεν πειράζει», τον παρηγόρησε η Τζίνι. «Κοίτα για πότε θα
καθαριστούμε». Έβγαλε το ραβδί
της. «Βουρδουλίσιους!»
Το βρομοΖούμι εξαφανίστηκε.
«Συγγνώμη», επανέλαβε μουδιασμένος ο Νέβιλ.
Μια ώρα αργότερα εμφανίστηκαν ο Ρον και η Ερμιόνη. Στο μεταξύ είχε
περάσει το καροτσάκι με
τα φαγητά. Ο Χάρι, η Τζίνι και ο Νέβιλ τελείωναν τις κολοκυθόπιτές
τους κι αντάλλασσαν κάρτες
σοκολατένιων βατράχων όταν άνοιξε η πόρτα του βαγονιού και μπήκαν
μέσα, παρέα με τον
Στραβοπόδαρο και τον Πιγκγουίντζεον που έκρωΖε διαπεραστικά στο
κλουβί του.
«Πεινάω», είπε ο Ρον ακουμπώντας τον Πιγκγουίντζεον δίπλα στη
Χέντβιχ, κι άρπαξε ένα
σοκολατένιο βάτραχο από τον Χάρι καθώς καθόταν δίπλα του. Άνοιξε
το περιτύλιγμα, δάγκωσε
το κεφάλι του βατράχου κι έγειρε πίσω κλείνοντας τα μάτια, σαν να
πέρασε ένα πολύ κουραστικό
πρωινό.
«Υπάρχουν δύο πεμπτοετείς επιμελητές από κάθε κοιτώνα», είπε
δυσαρεστημένη η Ερμιόνη ενώ
καθόταν στη θέση της. «Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι».
«Μαντέψτε ποιος είναι επιμελητής του Σλίθεριν», είπε ο Ρον χωρεις
να ανοίξει τα μάτια του.
«Ο Μαλφόι», απάντησε ευθύς ο Χάρι, σίγουρος ότι επιβεβαίωσαν οι
χειρότεροι φόβοι του.
«Φυσικά», είπε πικρόχολα ο Ρον χώνοντας τον υπόλοιπο βάτραχο στο
στόμα του και παίρνοντας
άλλον έναν.
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«Κι αυτή η αγελάδα η Πάνσι Πάρκινσον», συμπλήρωσε θυμωμενη η
Ερμιόνη. «Απορώ πώς την
έκαναν επιμελήτρια. Είναι πιο ιλίθια κι από αποχαυνωμένο ορεινό
καλικάντζαρο...»
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«Ποιοι είναι από το Χάφλπαφλ;» ρώτησε ο Χάρι.
«Ο Έρνι Μακμίλαν και η Χάνα Άμποτ», αποκρίθηκε Βραχνά ο Ρον.
«Κι ο Άντονι Γκολντστάιν με την Πάνιμα Πάτιλ από το Ράβεν-κλοου»,
συμπλήρωσε η Ερμιόνη.
«Στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν είχες πάει με την Πάντμα Πάτιλ»,
ακούστηκε μια αφηρημένη
φωνή.
Γύρισαν όλοι προς το μέρος της Λούνα Λάβγκουντ, που κοίταΖε
ανέκφραστα τον Ρον πάνω από
το Σοφιστή. Εκείνος κατάπιε το βάτραχο του.
«Το ξέρω», έκανε έκπληκτος.
«Δεν πέρασε καλά», τον πληροφόρησε η Λούνα. «Πιστεύει πως δεν της
φέρθηκες καλά γιατί δε
χόρεψες μαΖίτης. Εμένα δε θα με πείραΖε», πρόσθεσε σκεφτική. «Δε
μ' αρέσει ο χορός», είπε και
κρύφτηκε πάλι πίσω από το περιοδικό της.
Ο Ρον κοίταξε το εξώφυλλο με ανοιχτό το στόμα κι ύστερα στράφηκε
στην Τζίνι σαν να Ζητούσε
μια εξήγηση, αλλά η αδελφή του είχε βάλει σχεδόν ολόκληρη την
παλάμη της στο στόμα προσπαθώντας να πνίξει τα γέλια της. Ο Ρον κούνησε σαστισμένος το κεφάλι
και κοίταξε το ρολόι του.
«Πρέπει να περιπολούμε τακτικά στους διαδρόμους», εξήγησε στον
Χάρι και τον Νέβιλ, «και να
βάΖουμε τιμωρίες σε όσους κάνουν αταξίες. Την έχω στημένη στον
Κράμπε και τον Γκόιλ...»
«Δεν είναι σωστό να εκμεταλλεύεσαι τη θέση σου, Ρον!» τον μάλωσε η
Ερμιόνη.
«Ναι, γιατί ο Μαλφόι δε θα εκμεταλλευτεί καθόλου τη δική του»,
έκανε ειρωνικά ο Ρον.
«Και θα πέσεις στο επίπεδο του;»
«Όχι, απλώς θα στριμώξω τους φίλους του πριν αυτός στριμώξει τους
δικούς μου».
«Προς θεού, Ρον...»
«θα βάλω τον Γκόιλ να γράψει τιμωρία, θα τρελαθεί, μισεί το
γράψιμο», δήλωσε χαρούμενα ο
Ρον. Χόντρυνε τη φωνή του για να μοιάΖει με του Γκόιλ,
αυτοσυγκεντρώθηκε σουφρώνοντας το
προ" σωπό του και καμώθηκε πως γράφει στον αέρα. «Δεν... πρέπει
να... μοιάΖω... με... πισινό...
μπαμπουίνου».
Όλοι ξεράθηκαν στα γέλια — και πιο πολύ απ' όλους η Λούνα. Τα
κακαρίσματα της ξύπνησαν τη
Χέντβιχ, που άρχισε να πλαταγι'
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,ζει αγανακτισμένη τα φτερά της, και τον Στραβοπόδαρο, που αγρίεψε
και σάλταρε στο ράφι με
τις αποσκευές. Η Λούνα γέλασε τόσο πολύ ώστε της έπεσε από τα
χέρια το περιοδικό, γλίστρησε
στα πόδια της και προσγειώθηκε στο δάπεδο.
«Πλάκα έχεις!»
Τα εξογκωμένα μάτια της είχαν πλημμυρίσει δάκρυα καθώς κοιτούσε
τον Ρον, προσπαθώντας να
ξαναβρεί την ανάσα της. Εκείνος στράφηκε αμήχανος στους άλλους,
που άρχισαν ξανά να
χαχανίσουν τόσο με το ύφος του όσο και με τα ασταμάτητα
κακαρίσματα της Λούνα Λόβγκουντ, η
οποία χτυπιόταν απ' τα ασταμάτητα γέλια.
«Με δουλεύεις;» την αγριοκοίταξε ο Ρον.
«Πισινός... μπαμπουίνου!» έκρωξε εκείνη κρατώντας την κοιλιά της.
Ενώ οι άλλοι κοιτούσαν τη Λούνα που γελούσε, το μάτι του Χάρι
έπεσε στο περιοδικό και
πρόσεξε κάτι που τον έκανε να σκύψει και να το πιάσει. Όταν το
κρατούσε ανάποδα η Λούνα, δεν
είχε καταλάβει τι έδειχνε το εξώφυλλο, τώρα όμως συνειδητοποιούσε
ότι ήταν μια άτεχνη
γελοιογραφία του Κορνηλίου Φαντζ ο Χάρι τον αναγνώρισε από το
λεμονί καπέλο. Με το ένα του
χέρι ο Φαντζ κρατούσε ένα σακούλι χρυσάφι και με το άλλο
στραγγάλιΖε έναν καλι-κάντζαρο. Η
λεΖάντα έγραφε: Μέχρι πού θα φτάσει ο Φαντζ για να βάλει στο χέρι
την «Γκρίνγκοτς»; Από κάτω
ήταν αραδιασμένοι οι τίτλοι άλλων άρθρων του περιοδικού.
Διαφθορά στην Ομοσπονδία Κουίντιτς:
Πώς Πήραν το Πρωτάθλημα οι Σίφουνες Αποκαλύφθηκαν Μυστικά των
Αρχαίων Ρούνων Σείριος
Μπλοκ: Εγκληματίας ή θύμα;
«Μπορώ να ρίξω μια ματιά;» ρώτησε ο Χάρι τη Λούνα.
Εκείνη του έγνεψε καταφατικά χωρίς να τραβήξει τα μάτια της απο
τον Ρον, ενώ συνέχιΖε να
γελάει.
Ο Χάρι άνοιξε το περιοδικό και κοίταξε στα περιεχόμενα. Μέχρι
Εκείνη τη στιγμή είχε ξεχάσει το
περιοδικό που άφησε ο Κίνγκσλι στον κύριο Ουέσλι για να το δώσει
στον Σείριο, προφανώς όμως
προκειτο για το ίδιο τεύχος του Σοφιστή.
Βρήκε τη σελίδα και γύρισε ανυπόμονα στο άρθρο. Ήταν κι αυτό
Μονογραφημένο με μια
κακότεχνη γελοιογραφία- ο Χάρι δε θα
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αναγνωρίΖε τον Σείριο αν δεν υπήρχε η λεΖάντα. Ο Σείριος στεκόταν
πάνω σε ένα βουναλάκι
από ανθρώπινα οστά κρατώντας το ρα. Βδίτου. Ο τίτλος του άρθρου
ήταν:
ΣΕΙΡΙΟΣ - «ΜΑΥΡΟΣ» ΟΣΟ ΤΟΝ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ;
Διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος ή αθώος ταλαντούχος τραγουδιστής;
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Ο Χάρι διάβασε δυο-τρεις φορές τον υπότιτλο για να βεβαιωθεί πως
δεν παρανόησε. Από πού κι
ως πού ταλαντούχος τραγουδιστής ο Σείριος;
Επί δεκατέσσερα χρόνια ο Σείριος Μπλακ θεωρείται ένοχος για τη
μαΖική δολοφονία δώδεκα
αθώων Μαγκλ κι ενός μάγου. Η ριψοκίνδυνη απόδραση του Μπλοκ από το
ΑΖκαμπάν πριν από
δυο χρόνια προκάλεσε το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό που οργάνωσε
ποτέ το Υπουργείο
Μαγείας. Κανείς μας δεν αναρωτήθηκε αν του αξίζει να τον
ξαναπιάσουν και να τον παραδώσουν
στους Παράφρονες. ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΟΜΩΣ;
Σύμφωνα με νέα εντυπωσιακά στοιχεία που προέκυψαν προσφάτως,
ενδέχεται να μη διέπραξε ο
Μπλακ τα εγκλήματα για τα οποία φυλακίστηκε στο ΑΖκαμπάν. Η Ντόρις
Πέρκις, κάτοικος της
οδού Ακανθία 18 στο Λιτλ Νόρτον, ισχυρίζεται ότι ο Μπλοκ δεν ήταν
παρών στους φόνους.
«Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι το Σείριος Μπλακ είναι
ψευδώνυμο», λέει η κυρία Πέρκις.
«Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως Σείριος Μπλακ είναι στην
πραγματικότητα ο Στάμπι Μπορντμαν, τραγουδιστής του δημοφιλούς συγκροτήματος "Ξωτικοκαλικάντζαροι" , που αποσύρθηκε
από τα δημόσια πράγματα όταν τον χτύπησε στο αφτί ένα γογγύλι που
πετάχτηκε σε μια
συναυλία στο Λιτλ Νόρτον Τσερτς Χολ, πριν από δεκαπέντε χρόνια.
Τον αναγνώρισα αμέσως
μόλις είδα τη φωτογραφία του στην εφημερίδα. Είναι αδύνατον να
έκανε ο Στάμπι αυτούς τους
φόνους, γιατι εκείνη την ημέρα απολάμβανε μαΖίμου ένα ρομαντικό
δείπνο ρε κεριά. Έστειλα
επιστολή στο Υπουργείο Μαγείας και περιμένϋ απόμερα σε μέρα να
απονεμηθεί χάρη στον
Στάμπι ή Σείριο».
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Ο Χάρι τελείωσε το διάβασμα και κοίταξε δύσπιστα τη σελίδα. Μπορεί
να είναι πλάκα, σκέφτηκε,
μπορεί να συνηθίζει τις φάρσες το συγκεκριμένο περιοδικό. Γύρισε
μερικές σελίδες πιο πίσω και
βρήκε το άρθρο για τον Φαντζ.
Ο υπουργός Μαγείας Κορνήλιος Φαντζ αρνήθηκε ότι σχε-δίαΖε να
αναλάβει τη διεύθυνση της
τράπεΖας των μάγων «Γκρίν-γκοτς», όταν εξελέγη στο αξίωμα του, προ
πενταετίας. Ο Φαντζ
επέμενε ότι θέλει να «συνεργαστεί ειρηνικά» με τους φύλακες του
χρυσού μας.
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ;
Πηγές μας στο υπουργείο μας αποκάλυψαν προσφάτως ότι διακαής πόθος
του Φαντζ είναι να
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θέσει υπό τον άμεσο έλεγχο του τα αποθέματα χρυσού των
καλικάντζαρων, καθώς και ότι δε θα
διστάσει να χρησιμοποιήσει βία αν καταστεί απαραίτητο.
«Δε θα είναι η πρώτη φορά», είπε άτομο μέσα από το υπουργείο. «Οι
φίλοι του τον αποκαλούν
Κορνήλιο "Καλικαντζαροφά-γο" Φαντζ. Αν τον ακούγατε πώς μιλάει
όταν νομίσει ότι κανένας δεν
τον ακούει... πώς καμαρώνει για τους καλικάντζα-ρους που εξόντωσε.
Άλλους τους έπνιξε,
άλλους τους εκπαρα-θύρωσε, άλλους τους δηλητηρίασε κι άλλους τους
έκανε σουβλάκια...»
Το αγόρι δε διάβασε παρακάτω. Μπορεί να είχε πολλά ελαττώματα ο
Φαντζ, αλλά ο Χάρι
δυσκολευόταν να τον φανταστεί να παραγγέλνει σουβλάκι
καλικάντζαρου. Ξεφύλλισε το
υπόλοιπο περιοδικό. Σταμάτησε μερικές σελίδες παρακάτω κι άρχισε
να διαβάΖει μια καταγγελία
που αφορούσε τους Σίφουνες του Τάτσχιλ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι
πήραν το πρωτάθλημα με
ένα συνδυασμό Εκβιασμών, δολιοφθορών, παράνομων σκουπόξυλων και
βασανιστηρίων.
Κατόπιν διάβασε τη συνέντευξη ενός μάγου που ισχυριζόταν ότι πήγε
στο φεγγάρι με μια
Σαρώστρα 6 κι έφερε μάλιστα και μΙα σακούλα με φεγγαροβατράχια για
να το αποδείξει. Τέλος,
διάβασε ένα άρθρο για τους αρχαίους ρούνους που εξηγούσε, αν μη τι
άλλο, γιατί η Λούνα
διάβαΖε ανάποδα το περιοδικό. Σύμφωνα με το Σοφιστή, αν γυρίσεις
ανάποδα τους ρούνους,
αποκαλύπτουν ένα ξόρκι που μεταμορφώνει τα αφτιά των εχθρών σου σε
κουμ-^ϋάτ. Βασικά, σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα άρθρα του Σοφιστή, ο
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ισχυρισμός ότι ο Σείριος ήταν ο τραγουδιστής των «ΞωτικοκαλικάνΤζαρων» φάνταΖε ο πιο
αληθοφανής.
«Βρήκες τίποτα ενδιαφέρον;» ρώτησε ο Ρον καθώς έκλεινε ο φίλος του
το περιοδικό.
«Όχι δα», σχολίασε καυστικά η Ερμιόνη προτού προλάβει ο Χάρι να
απαντήσει. «Ο Σοφιστής
είναι σκουπίδι, όλοι το ξέρουν αυτό». «Συγγνώμη», ακούστηκε τότε η
Λούνα η φωνή της είχε
χάσει
ξαφνικά τον ονειροπαρμένο τόνο της. «Εκδότης είναι ο πατέρας μου
ξέρετε».
«Ε...» έκανε αμήχανα η Ερμιόνη. «Δηλαδή... θέλω να πω... έχει
κάποιο ενδιαφέρον... είναι
πολύ...»
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«Μου το δίνεις, σε παρακαλώ;» είπε ψυχρά η Λούνα και το άρπαξε από
τα χέρια του Χάρι. Πήγε
στη σελίδα 57, το γύρισε αποφασιστικά ανάποδα κι εξαφανίστηκε πίσω
του, τη στιγμή που η
πόρτα του βαγονιού τους άνοιγε για τρίτη φορά.
Ο Χάρι γύρισε να δει ήταν κάτι που το περίμενε, Βέβαια, αλλά αυτό
δεν έκανε πιο ευχάριστο το
θέαμα του Ντράκο Μαλφόι, που
χαμογελούσε μοχθηρά περιστοιχισμένος από τους κολλητούς του,
Κράμπε και Γκόιλ.
«Τι...» είπε επιθετικά πριν προλάβει να ανοίξει το στόμα του ο
Μαλφόι.
«Να είσαι πιο ευγενικός, Πότερ, αν δε θέλεις να σου βάλω τιμωρία»,
είπε με αργόσυρτη φωνή ο
Μαλφόι, που τα στιλπνά ξανθά μαλλιά του και το μυτερό πιγούνι του
ήταν ολόιδια με του πατέρα
του. «Βλέπεις, εγώ, αντίθετα μ' εσένα, έγινα επιμελητής, πράγμα
που σημαίνει ότι εγώ, αντίθετα
μ' εσένα, έχω δικαίωμα να βάΖω τιμωρίες».
«Σίγουρα», αποκρίθηκε ο Χάρι, «αλλά εσύ, αντίθετα μ' εμένα, είσαι
βλήμα, δίνε του λοιπόν κι άσε
μας ήσυχους».
Ο Ρον, η Ερμιόνη, η Τζίνι και ο Νέβιλ γέλασαν. Ο Μαλφόι σούφρωσε
τα χείλη.
«Για πες μου, πώς σου φαίνεται που σε ξεπέρασε ο Ουέσλι;» ρώτησε.
«Σκάσε, Μαλφόι», είπε κοφτά η Ερμιόνη.
«Χτύπησα κάποιο ευαίσθητο σημείο;» ρώτησε σαρκαστικά ο Μαλφόι.
«Πάντως, πρόσεχε, Πότερ,
μην κάνεις κανένα στραβοπάτημα Παρακολουθώ κάθε σου βήμα σαν
πιστός σκύλος».
Η Ερμιόνη πετάχτηκε όρθια. «Έξω!» φώναξε.
Ο Μαλφόι έριξε ένα τελευταίο μοχθηρό βλέμμα ΣΤΟV Χάρι κι
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έφυγε, με τον Κράμπε και τον Γκόιλ στο κατόπι. Η κοπέλα έκλεισε
νευριασμένη την πόρτα του
βαγονιού και γύρισε να κοιτάξει τον χάρι, που κατάλαβε ευθύς ότι
έπιασε κι αυτή το ανησυχητικό
υπονοούμενο του Μαλφόι.
«Τσάκω' άλλον ένα βάτραχο», είπε ο Ρον, που προφανώς δεν είχε
καταλάβει τίποτα.
Ο Χάρι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα μπροστά στον Νέ-βιλ και
στη Λούνα. Αντάλλαξε άλλο
ένα νευρικό βλέμμα με την Ερμιόνη και βάλθηκε να χαΖεύει από το
παράθυρο.
Του είχε φανεί αστείο το γεγονός ότι τον συνόδευσε ο Σείριος στο
σταθμό, μα να που ξαφνικά
φάνταΖε όχι απλώς παράτολμο αλλα εντελώς επικίνδυνο... Η Ερμιόνη
είχε δίκιο... Δεν έπρεπε να
έρθει ο Σείριος. Κι αν ο κύριος Μαλφόι πρόσεξε το μαύρο σκύλο και
το είπε στον Ντράκο; Κι αν
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είχαν καταλάβει ότι οι Ουέσλι, ο Λούπιν, η Τονκς και ο Μούντη
ήξεραν πού κρυβόταν ο Σείριος;
Εκτός αν ο Μαλφόι ανέφερε συμπτωματικά τη λέξη «σκύλος»...
Ο καιρός εξακολουθούσε να είναι άστατος καθώς ταξίδευαν όλο και
πιο βόρεια. Κάποια στιγμή,
αδύναμες σταγόνες βροχής πιτσίλισαν τα παράθυρα κι ύστερα
ξεπρόβαλε φευγαλέα ο ήλιος
προτού τον κρύψουν ξανά τα μαύρα σύννεφα. Όταν σκοτείνιασε για τα
καλά κι άναψαν οι λάμπες
του βαγονιού, η Λούνα έκλεισε το Σοφιστή, τον έβαλε προσεκτικά
στην τσάντα της και βάλθηκε να
κοιτάΖει επίμονα τους συνεπιβάτες της.
Ο Χάρι καθόταν με το μέτωπο κολλημένο στο τζάμι, προσπαθώντας να
διακρίνει από μακριά το
«Χόγκουαρτς», αλλά δεν είχε καθόλου φεγγάρι και το πιτσιλισμένο
απ' τη βροχή τζάμι ήταν θολό.
«Ας ετοιμαΖόμαστε σιγά σιγά», είπε τέλος η Ερμιόνη. Εκείνη κι ο
Ρον καρφίτσωσαν στο στήθος
τους τα σήματα των επιμελητών. Ο Χάρι είδε τον Ρον να
περιεργάΖεται το είδωλο του στο
σκοτεινό τζάμι.
Κάποια στιγμή το τρένο έκοψε ταχύτητα κι ακούστηκε η συνηθισμένη
φασαρία καθώς οι μαθητές
μάΖευαν τα μπαούλα και τα κλουβιά με τα Ζώα τους για να είναι
έτοιμοι να κατέβουν. Ο Ρον και η
Ερμιόνη έπρεπε να επιβλέψουν την αποβίβαση κι έφυγαν πάλι από το
Βαγόνι, αφήνοντας στον
Χάρι και στους άλλους τη φροντίδα τουστραβοπόδαρου και του
Πιγκγουίντζεον.
«θα πάρω εγώ την κουκουβάγια, αν θέλεις», είπε η Λούνα στον χάρι
και άπλωσε το χέρι της στο
κλουβί του Πιγκγουίντζεον, ενώ ο νεβιλ έβαΖε προσεκτικά τον Τρέβορ
σε μια εσωτερική τσέπη.
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«Ε... ευχαριστώ», είπε ο Χάρι. Της έδωσε το κλουβί και πήρε τη
Χέντβιχ στην αγκαλιά του.
Βγήκαν από το βαγόνι νιώθοντας στα πρόσωπα τους την πάγωνια του
νυχτερινού αέρα και
στριμώχτηκαν στην πολυκοσμία του διαδρόμου. Κινήθηκαν αργά προς
τις πόρτες. Ο Χάρι
οσφραινόταν τα πεύκα μέσα από τα οποία περνούσε το μονοπάτι για τη
λίμνη Κατέβηκε στην
αποβάθρα και κοίταξε ολόγυρα προσμένοντας να ακούσει μια γνώριμη
φωνή να λέει: «Οι
πρωτοετείς από δω... οι πρωτοετείς...»
Μάταια όμως. Αντίθετα, μια εντελώς διαφορετική γυναικεία φωνή
ήχησε κοφτή: «Οι πρωτοετείς
να συγκεντρωθούν εδώ, παρακαλώ! Όλοι οι πρωτοετείς εδώ!»
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Είδε ένα φανάρι να έρχεται προς το μέρος του και ξεχώρισε στο φως
του το πεταχτό πιγούνι και
το αυστηρό κούρεμα της καθηγήτριας Γκράμπλι-Πλανκ, της μάγισσας
που το προηγούμενο έτος
αντικατέστησε για ένα διάστημα τον Χάγκριντ στο μάθημα της
φροντίδας μαγικών πλασμάτων.
«Πού είναι ο Χάγκριντ;» φώναξε.
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκε η Τζίνι, «αλλά ας φύγουμε από τη μέση,
εμποδίΖουμε την έξοδο».
«Α, ναι...»
Ο Χάρι και η Τζίνι πήραν διαφορετικές κατευθύνσεις διασχίΖΟ-ντας
την αποβάθρα και βγήκαν
από το σταθμό. Στριμωγμένος από το πλήθος, ο Χάρι έψαχνε στα
σκοτεινά για τον Χάγκριντ
κάπου εδώ έπρεπε να είναι. Ο Χάρι δεν μπορούσε να κρύψει την
ανυπομονησία του το ότι θα
ξανάβλεπε το γιγαντόσωμο φίλο του ήταν ένας από τους κυριότερους
λόγους που βιαΖόταν να
επιστρέψει στο «Χόγκουαρτς». Ωστόσο, ο Χάγκριντ δε φαινόταν
πουθενά.
Δεν μπορεί να έφυγε, είπε στον εαυτό του ο Χάρι καθώς έβγαι' νε
από τη στενή έξοδο του
σταθμού παρασυρμένος απ' το πλήθος. θα κρυολόγησε ή κάτι τέτοιο...
ΑναΖήτησε με το βλέμμα του τον Ρον και την Ερμιόνη σκοπεύοντας να
Ζητήσει τη γνώμη τους για
την επανεμφάνιση της καθηγήτριας Γκράμπλι-Πλανκ, αλλά δεν τους
είδε πουθενά εκεί γύρωΈτσι, αφέθηκε να τον παρασύρει το πλήθος στον ξεπλυμένο από τη
βροχή δρόμο μπροστά στο
σταθμό του Χόγκσμιντ.
Εκεί περίμεναν, όπως πάντα, καμιά εκατοστή άμαξες δίχως άλογα για
να μεταφέρουν στο κάστρο
όλους τους μαθητές, εκτός από τους πρωτοετείς. Ο Χάρι τους έριξε
μια φευγαλέα ματιά και τους
γύρισε την πλάτη συνεχίΖοντας να αναζιτά τον Ρον και την Ερμιόνη
.. αμέσως όμως έκανε
απότομα μεταβολή.
Τώρα, οι άμαξες δεν ήταν δίχως άλογα. Μπροστά είχαν Ζεμένα κάτι
αλλόκοτα πλάσματα. Αν
έπρεπε να τους δώσει ένα όνομα, ίσως και να τα αποκαλούσε άλογα αν
και είχαν κάτι το
ερπετοειδές στην όψη τους. Ήταν μαύρα και τελείως άσαρκα,
κυριολεκτικά πετσί και κόκαλο, με
αποτέλεσμα να διαγράφεται ολοκάθαρα ο σκελετός τους. Τα κεφάλια
τους ήταν σαν του δράκου
και τα μάτια τους δεν είχαν κόρες, παρά μόνο ασπράδι. Φτερά
φύτρωναν στα ακρώμιά τους — τεράστια κατάμαυρα δερμάτινα φτερά σαν γιγάντιων νυχτερίδων. Έτσι
καθώς στέκονταν ήρεμα κι
ασάλευτα στο σκοτάδι φάνταΖαν απόκοσμα, υποχθόνια. Ο Χάρι δεν
καταλάβαινε γιατί έζεψαν
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στις άμαξες αυτά τα αποκρουστικά πλάσματα εφόσον μπορούσαν να
κινούνται μόνες τους.
«Πού είναι ο Πιγκ;» ακούστηκε η φωνή του Ρον πίσω ακριβώς από τον
Χάρι.
«Τον κρατάει η Λούνα». Ο Χάρι γύρισε βιαστικά, ανυπομονώντας να
τον ρωτήσει για τον
Χάγκριντ. «Πού λες να είναι...»
«Ο Χάγκριντ; Δεν έχω ιδέα», απάντησε ανήσυχος ο Ρον. «Ελπί-Ζω να
μην έπαθε τίποτα...»
Λίγο πιο πέρα ο Ντράκο Μαλφόι, ακολουθούμενος από μια μικρή
συντροφιά, μεταξύ των οποίων
ο Κράμπε και ο Γκόιλ, έσπρωχνε μερικούς ψαρωμένους δευτεροετείς
για να επιβιβαστεί αυτός κι
οι φίλοι του στην άμαξα. Λίγες στιγμές αργότερα ξεπρόβαλε μέσα από
το πλήθος μια
λαχανιασμένη Ερμιόνη.
«Ο Μαλφόι φέρθηκε απαίσια στους πρωτοετείς, θα τον αναφέ-Ρ®, τ'
ορκίΖομαι. Δεν πρόλαβε
καλά καλά να φορέσει το σήμα του και το εκμεταλλεύεται για να
εκφοβι'Ζει τον κόσμο χειρότερα
από... Πού είναι ο Στραβοπόδαρος;»
«Τον πήρε η Τζίνι», απάντησε ο Χάρι. «Πού είναι ο...»
Πάνω στην ώρα εμφανίστηκε η Τζίνι σφίγγοντας τον Στραβοπόδαρο, που
πάσχίΖε να της
ξεφύγει.
^Ευχαριστώ», είπε η Ερμιόνη παίρνοντας το γάτο από την Τζίνι
ξαλαφρώνοντάς την από το
βάρος του. «Ελάτε, ας πιάσουμε μια αμαξα προτού γεμίσουν όλες...»
«Δε βρήκα τον Πιγκ!» είπε ο Ρον αλλά η Ερμιόνη κατευθυνόταν ίδη
προς την πλησιέστερη
ελεύθερη άμαξα.
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Ο Χάρι έμεινε πίσω με τον Ρον.
«Δε μου λες, τι είναι αυτά τα πράματα;» ρώτησε το φίλο του
δείχνοντας τα απαίσια άλογα, καθώς
περνούσαν δίπλα τους οι άλλοι μαθητές.
«Ποια πράματα;»
«Τα άλογα...»
Εκείνη τη στιγμή είδαν τη Λούνα να έρχεται προς το μέρος τους,
κρατώντας στην αγκαλιά της το
κλουβί του Πιγκγουίντζεον η λιλιπούτεια κουκουβάγια φλυαρούσε
ακατάπαυστα όπως πάντα.
«Ορίστε», είπε κι έδωσε το κλουβί στον Ρον. «Τι γλυκούλα που είναι
η κουκουβάγια σου!»
«Ε... ναι... καλός είναι», αποκρίθηκε εκείνος με τραχιά φωνή. «Ας
επιβιβαστούμε λοιπόν... Τι
έλεγες, Χάρι;»
«Για τα άλογα που σέρνουν τις άμαξες!» είπε ανυπόμονα ο Χάρι. Το
πλησιέστερο βρισκόταν σε
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απόσταση μόλις ενός μέτρου και τους κοίταΖε με τα άδεια ασπράδια
των ματιών του. Ο Ρον όμως
κοίταξε σαστισμένος τον Χάρι.
«Ποια άλογα;»
«Ξεστραβώσου!»
Ο Χάρι άρπαξε τον Ρον από το μπράτσο και τον γύρισε προς το μέρος
του φτερωτού αλόγου. Ο
Ρον το κοίταξε για μια στιγμή κι ύστερα στράφηκε στον Χάρι.
«Τι θέλεις να δω;»
«Τα... Ανάμεσα στα ξύλα Ζεύξης! Δεμένα στα λουριά! Μπροστά σου...»
Βλέποντας όμως το
απορημένο ύφος του Ρον, μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. «Δε...
δε βλέπεις τίποτα;»
«Να δω τι;»
«Δε βλέπεις τι είναι Ζεμένο στην άμαξα;»
Τώρα ο Ρον είχε αρχίσει να ανησυχεί. «Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά,
Χάρι;»
«Ε... είμαι μια χαρά...»
Ο Χάρι τα είχε χαμένα. Τα άλογα ήταν εκεί, μπροστά στα μάτια του
γυάλιΖαν στο θαμπό φως που
διαχεόταν από τα παράθυρα του σταθμού και ο αχνός από τα ρουθούνια
τους πάγωνε στον
τσουχτερό νυχτερινό αέρα. Ο Ρον όμως δεν τα έβλεπε, εκτός αν —
πράγμα απίθανο— έπαιΖε
θέατρο.
«Πάμε, λοιπόν;» πρότεινε διστακτικά ο Ρον κοιτάΖοντας το φίλο του
σαν να ανησυχούσε για
κείνον. |Η
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«Ναι», έκανε ο Χάρι, «πάμε». «Μη φοβάσαι», ακούστηκε μια
ονειροπαρμένη φωνή στ' αφτί του
Χάρι; καθώς ο Ρον εξαφανιΖόταν στο σκοτεινό εσωτερικό της άμαξας. «Δεν τρελάθηκες. Τα βλέπω κι εγώ».
«Αλήθεια;» Ο Χάρι στράφηκε απελπισμένος στη Λούνα. Είδε το
φτερωτό άλογο να καθρεφτίΖεται στα μεγάλα γκρι'Ζα μάτια της.
«Ω, ναι», είπε η Λούνα, «τα έβλεπα από την πρώτη μέρα που ήρθα
εδώ. Πάντα έσερναν τις
άμαξες. Μην ανησυχείς. Έχεις σώας
τας φρένας, όπως κι εγώ».
Και μ' ένα αδιόρατο χαμόγελο, μπήκε στο εσωτερικό της άμαξας πίσω
από τον Ρον. Ο Χάρι την
ακολούθησε κάθε άλλο παρά
εφησυχασμένος.
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Το καινούργιο τραγούδι του καπέλου της επιλογής
Ο Χάρι δε θέλησε να πει στους άλλους ότι εκείνος και η Λούνα είχαν
την ίδια παραίσθηση, αν
πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν ξαναμίλησε για τα άλογα
όταν μπήκε στην άμαξα κι
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έκλεισε πίσω του την πόρτα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να τραβήξει
τα μάτια του από τις
σιλουέτες των παράξενων πλασμάτων που έβλεπε από το παράθυρο.
«Την είδατε, παιδιά, την Γκράμπλι-Πλανκ;» ρώτησε τότε η Τζίνι. «Μα
γιατί ξανάρθε; Δε
φαντάΖομαι να έφυγε ο Χάγκριντ, έτσι δεν είναι;»
«Μακάρι να έφυγε», είπε η Λούνα, «δεν είναι καλός δάσκαλος».
«Είναι, και πολύ καλός μάλιστα!» πετάχτηκαν θυμωμένοι ο Χά-ρι, ο
Ρον και η Τζίνι.
Ο Χάρι αγριοκοίταξε την Ερμιόνη. Εκείνη ξερόβηξε και είπε: «Ε.
.ναι... πάρα πολύ καλός».
«Εμείς στο Ράβενκλοου τον θεωρούμε της πλάκας», συνέχισε απτόητη η
Λούνα.
«Τότε, δεν έχετε καμία αίσθηση του χιούμορ», αντέτεινε
νευριασμένος ο Ρον καθώς η άμαξα
άρχίΖε να τσουλάει.
Η Λούνα δεν ενοχλήθηκε από την αγένεια του απεναντίας κάθισε και
τον χάΖευε για λίγο, σαν να
ήταν ένα τηλεοπτικό προ' γράμμα που της κίνησε το ενδιαφέρον.
Οι άμαξες ταλαντεύονταν και κλυδωνίζονταν καθώς προχωρά" σαν σε
φάλαγγα στο δρόμο. Την
ώρα που περνούσαν ανάμεσα από τις ψηλές πέτρινες κολόνες με τους
φτερωτούς κάπρους,που
πλαισίωναν την πύλη του «Χόγκουαρτς», ο Χάρι έσκυψε στο τζάμι και
προσπάθησε να διακρίνει
αν υπήρχε φως στην καλύβα του Χάγκριν στις παρυφές του
Απαγορευμένου Δάσους. Παντού
επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Το κάστρο του «Χόγκουαρτς» όμως
Ζύγωνε ολοένα: ένα
σύμπλεγμα πυργίσκων, που οι μαύρες σιλουέτες τους διαγράφονταν στο
σκοτεινό ουρανό, και
μερικά διάσπαρτα φωτεινά παράθυρα που έλαμπαν στο σκοτάδι.
Οι άμαξες σταμάτησαν μπροστά στις πέτρινες σκάλες που οδηγούσαν
στη δίφυλλη δρύινη
πόρτα. Ο Χάρι κατέβηκε πρώτος. Κοίταξε πίσω, αναΖητώντας ένα
φωτισμένο παράθυρο κοντά
στο δάσος, μα δεν υπήρχε κανένα σημάδι Ζωής στο σπιτάκι του
Χάγκριντ. Έστρεψε απρόθυμα
το βλέμμα του στα αλλόκοτα αποσκελετωμένα πλάσματα που στέκονταν
ήρεμα μέσα στην
παγερή νυχτιά, με τα άσπρα μάτια τους να γυαλίσουν στο σκοτάδι,
ελπίζοντας κάπου μέσα του
ότι θα είχαν εξαφανιστεί.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χάρι έβλεπε κάτι που δεν μπορούσε να
δει ο Ρον. Τότε, όμως,
επρόκειτο για ένα είδωλο στον καθρέφτη, κάτι αυλό, εντελώς
διαφορετικό από εκατό Ζώα με σάρκα και οστά, που είχαν τη δύναμη να σύρουν ένα στόλο άμαξες. Αν
πίστευε τη Λούνα, τα Ζώα
υπήρχαν πάντα αλλά ήταν γι' αυτόν αόρατα. Γιατί τώρα ξαφνικά αυτός
μπορούσε να τα δει ενώ ο
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Ρον όχι;
«θα έρθεις;» ρώτησε ανυπόμονα ο Ρον.
«Ε... ναι», βιάστηκε ν' απαντήσει ο Χάρι κι ακολούθησε το πλήθος
που ανέβαινε στο κάστρο από
τα πέτρινα σκαλοπάτια.
Το χολ της εισόδου φωτιΖόταν από δαυλούς. Ο χώρος αντηχού-σε από
τα βήματα των μαθητών
καθώς διέσχίΖαν το λιθόστρωτο δάπεδο με κατεύθυνση τη δίφυλλη
πόρτα στα δεξιά τους, που
οδη-γούσε στη μεγάλη τραπεΖαρία και τη γιορτή της έναρξης των
μαθημάτων.
Κάτω από την άναστρη οροφή της αίθουσας, ίδια με το σκοτεινό
ουρανό ο οποίος διακρινόταν
από τα ψηλά παράθυρα, τα τέσσερα μακρόστενα τραπέΖια, ένα για κάθε
κοιτώνα, άρχισαν να
γεμίζουν κοσμο. Κεριά αιωρούνταν πάνω από τα τραπέΖια φωτίζοντας
τα Φαντάσματα που
περιφέρονταν στη μεγάλη σάλα καθώς και τα προσωπα των μαθητών που
κουβέντιαΖαν Ζωηρά
περιέγραφαν πώς
πέΡασαν το καλοκαίρι, χαιρετούσαν τους φίλους τους από άλλους
κιτωνες και χάΖευαν τα καινούργια κουρέματα και τους
καινουργιουςμανδύες των άλλων. Και
πάλι ο Χάρι παρατήρησε πως τα
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παιδιά ψιθϋρίΖαν συνωμοτικά στο πέρασμα του έσφιξε τα δόντια του
και προσπάθησε να φερθεί
σαν να μην το πρόσεξε και να μην τον ενδιέφερε.
Η Λούνα κατευθύνθηκε προς το τραπέΖΙ του Ράβενκλοου. Μόλις οι
υπόλοιποι έφτασαν στο
τραπέΖΙ του Γκρίφιντορ, την Τζίνι τη φώναξαν κάτι φίλοι της από το
τέταρτο έτος και αυτή πήγε
αμέσως να καθίσει μαΖίτους ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη κι ο Νέβιλ
κάθισαν ΟΛοι μαΖί στο μέσον
του τραπεΖίου, ανάμεσα στον Σχεδόν-Ακέφα-λο-Νικ, το φάντασμα του
Γκρίφιντορ, και την
ΠαρΒάτι Πάτιλ και τη Λάβεντερ Μπράουν. Τα δυο κορίτσια χαιρέτησαν
τόσο διαχυτικά τον Χάρι,
που αμέσως αντιλήφθηκε πως μόλις είχαν πάψει να κου-βεντιάΖουν για
εκείνον ωστόσο, αυτή τη
στιγμή είχε ν' ασχοληθεί με πολύ πιο σοβαρά θέματα: κοίταΖε, πάνω
από τα κεφάλια των υπόλοιπων μαθητών, το τραπέΖΙ του διδακτικού προσωπικού που βρισκόταν
στο βάθος της σάλας.
«Δεν είναι εδώ».
Ο Ρον και η Ερμιόνη ερεύνησαν με το βλέμμα τους το τραπέΖΙ του
διδακτικού προσωπικού αν και
ήταν περιττό ο Χάγκριντ ήταν τόσο ψηλός, που ξεχωρίΖε εύκολα από
τους άλλους. «Δεν μπορεί
να έφυγε», είπε ανήσυχα ο Ρον. «Όχι βέβαια», δήλωσε αποφασιστικά ο
Χάρι. «Δε φαντάΖομαι
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να... να έπαθε τίποτα, ε, παιδιά;» ρώτησε νευρικά η Ερμιόνη.
«Όχι», απάντησε μεμιάς ο Χάρι. «Και τότε πού είναι;»
Ακολούθησε μια παύση κι ύστερα ο Χάρι είπε σιγανά, για να μην τον
ακούσουν ο Νέβιλ, η
Παρβάτι και η Λάβεντερ: «Ίσως δε γύρισε ακόμη. Ξέρετε... από την
αποστολή του... τη δουλειά
που του ανέθεσε ο Ντάμπλντορ για το καλοκαίρι».
«Ναι... ναι, αυτό θα είναι», είπε καθησυχασμένος ο Ρον. Η Ερμιόνη
όμως δάγκωσε τα χείλη της
και ξανακοίταξε το τραπέΖΙ του προσωπικού απ' τη μιαν άκρη ως την
άλλη, σαν να περίμενε θαρρείς μια πιο πειστική εξήγηση για την απουσία του Χάγκριντ.
«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε απότομα, δείχνοντας στο μέσον του
τραπεΖιού.
Το βλέμμα του Χάρι ακολούθησε το δικό της. Πρώτα στάθηκε στον
καθηγητή Ντάμπλντορ που
καθόταν στο κέντρο του τραπεΖΙΟυ σε μια χρυσή καρέκλα με ψηλή
πλάτη. Ήταν ντυμένος με
πορΦ
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,ρη μανδύα, κεντημένο με ασημόχρωμα αστέρια, κι ασορτί καπέλο.
είχε γερμένο το κεφάλι προς
το μέρος της γυναίκας που καθόταν δίπλα του και του μιλούσε στο
αφτί. Είναι σαν γεροντοκόρη
θεία,σκέφτηκε ο Χάρι καθώς την παρατηρούσε: κοντόχοντρη, με κοντά
HQI σγουρα
σκουροκάστανα μαλλιά που στόλιζε μια φρικαλέα ρόζ κορδέλα, ασορτί
με την πλεχτή Ζακέτα που
φορούσε πάνω από το μανδύα της. Εκείνη τη στιγμή γύρισε το πρόσωπο
της για να πιει μια
γουλιά από την κούπα της και του Χάρι του κόπηκαν τα γόνατα
αναγνώρισε αμέσως το ωχρό
βατραχίσιο πρόσωπο και τα εξογκωμένα στις κόγχες τους μάτια.
«Η Άμπριτζ!»
«Ποια;» έκανε η Ερμιόνη.
«Ήταν στη δίκη μου, δουλεύει για τον Φαντζ!»
«Ωραία Ζακετούλα», σάρκασε ο Ρον.
«Δουλεύει για τον Φαντζ!» επανέλαβε συνοφρυωμένη η Ερμιόνη. «Και
τι γυρεύει εδώ;»
«Μακάρι να 'ξερά...»
Η Ερμιόνη στένεψε τα μάτια της και σάρωσε με το βλέμμα της
Το τραπέΖιτου διδακτικού προσωπικού.
«Δε φαντάΖομαι....» μουρμούρισε, «όχι, όχι, αποκλείεται...» Ο Χάρι
δεν κατάλαβε τι εννοούσε
αλλά κι ούτε τη ρώτησε τώρα την προσοχή του είχε τραβήξει η
καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ, που
εμφανίστηκε πίσω από το τραπέΖι κατευθύνθηκε προς την άκρη του και
κάθισε στη θέση του
Χάγκριντ. Αυτό σήμαινε ότι οι πρωτοετείς πέρασαν τη λίμνη κι
έφτασαν στο κάστρο. Πράγματι,
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λίγες στιγμές αργότερα, οι πόρτες που επικοινωνούσαν με το χολ της
εισόδου άνοιξαν κι
εμφανίστηκε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Οδηγούσε τους πρωτοετείς,
οι οποίοι φαίνονταν
αρκετά φοβισμένοι στα χέρια της κρατούσε ένα σκαμνί, πάνω στο
οποίο ήταν ακουμπισμένο ένα
παμπάλαιο καπέλο μάγου, χιλιομπαλωμένο και τριμμένο, με ένα μεγαΛο
σκίσιμο κοντά στο
ξεφτισμένο γείσο οι ομιλίες στη μεγάλη τραπεΖαρία σταμάτησαν
αμέσως. Οι πρωτοετις στάθηκαν
στη σειρά μπροστά στο τραπέΖΙ του προσωπικού, με Τα πρόσωπα τους
προς τους υπόλοιπους
μαθητές. Η καθηγήτρια ^μακγκοναγκαλ απίθωσε προσεκτικά μπροστά
τους το σκαμνί κι
^έκανε ένα βήμα πίσω.
Τα πρόσωπα των πρωτοετών γυαλίΖαν αμυδρά στο φως των κεριων Ένα
αγοράκι κάπου στη
μέση της ουράς έτρεμε. Ο Χάρι θυ194
μήθηκε φευγαλέα πόσο τρομοκρατημένος ήταν κι ο ίδιος όταν
βρισκόταν στην ίδια θέση,
περιμένοντας την άγνωστη δοκιμασία που θα καθορίΖε σε ποιον
κοιτώνα θα ανήκε.
Όλο το σχολείο περίμενε με κομμένη την ανάσα. Εκείνη τη στιγμή, το
σκίσιμο στο γείσο του
καπέλου άνοιξε σαν στόμα και το καπέλο της επιλογής έπιασε ένα
τραγούδι:
Κάποτε, πολύ παλιά, που ήμουνα καινούργιο
Οι δρυτές του «Χόγκουαρτς» κάνανε σχολειό τούτο το φρούριο
Είχαν έναν κοινό σκοπό κι έλεγαν, όσο Ζούνε,
θα είναι πάντοτε μαΖί" και δε θα χωριστούνε.
Κι ήταν φιλοδοξία τους η γνώση να φωτίσει
Μέσα απ' το μαγικό σχολειό Ανατολή και Δύση.
«Πάντα θα είμαστε μαΖί", οι τέσσερις οι φίλοι,
δημιουργοί και δάσκαλοι στης μάθησης την πύλη».
Τούτα είπ' ο Γκρίφιντορ κι ο Σλίθεριν, φίλοι αγαπημένοι,
Κι η Ράβενκλοου κι η Χάφλπαφλ, η τόσο παινεμένη.
Πώς έγινε και χάθηκε τέτοια γερή φιλία;
Ήμουν εκεί και θα σας πω τη θλιβερή ιστορία. Λέει ο Σλίθεριν: «Οι
μαθητές μας θα 'χουνε
ανόθευτο το αίμα», Λέει η Ράβενκλοου: «θα 'χουμε μόνο μαθητές με
ευφυές
το πνεύμα», Λέει ο Γκρίφιντορ: «θα 'χουμε μόνο μαθητές μ' ανδρεία
ως τα ύψη», Λέει η
Χάφλπαφλ: «θα διδάξουμ' όλα τα παιδιά, χωρίς
προκαταλήψεις». Σαν πρωτοεμφανίστηκαν αυτές οι διαφορές Τι τύχη!
Δεν προκάλεσαν μεγάλες
προστριβές. Καθένας τους υπεύθυνος ήταν για ένα τμήμα Και διάλεγε
τους άξιους στης γνώσης
του το κτήμα. Ο Σλίθεριν, για μαθητές, είχε καθαρόαιμους μάγους
Πανούργους, σαν εκείνον,
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σβέλτους και καπάτσους. Η Ράβενκλοου προτίμαγε τα κοφτερά μυαλά Κι
ο Γκρίφιντορ εξέταΖε το
θάρρος στην καρδιά. Κι εκείνους που δεν είχανε προσόντα ειδικά
ΠάσχίΖε να τους μορφώσει η
Χάφλπαφλ, η γλυκιά. Έτσι οι τέσσερις κοιτώνες, όπως και οι δρυτές
τους Διατήρησαν τη φιλία και
τις όποιες αρετές τους. Το «Χόγκουαρτς» λειτούργησε αρμονικά για
χρόνια
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Όσπου μπήκε ανάμεσα μας ο φόβος κι η διχόνοια. Οι στυλοβάτες
ξέχασαν μια πολυετή φιλία
Κι άρχισαν να ερίΖουνε για την εξουσία. φάνηκε ότι οι συγκρούσεις
μεταξύ των ιδρυτών
θαοδηγούσαν σε διάλυση σχολειού και μαθητών. Μέχρι που ογεροΣλίθεριν έφυγε μια μέρα Και
μαΖίτου έσβησε του ρημαγμού η φοβέρα. Όμως αγαπημένους σαν παλιά
δεν τους ξανάδα Από
τότε που οι τέσσερις γινήκανε τριάδα. Και τώρα το καπέλο της
επιλογής είναι εδώ Όλοι
γνωρίσετε, θαρρώ, για ποιο σκοπό:
Τα χαρίσματα του καθενός να εξιχνιάσω
Στους τέσσερις κοιτώνες δίκαια να σας μοιράσω.
Φέτος όμως έχω να σας πω και κάτι ακόμα
Γι' αυτό προσέξτε το τραγούδι που θα βγει απ' αυτό το στόμα:
Αν και πρέπει να σας χωρίσω χωρίς φόβο και πάθος
Προαισθάνομαι ότι ετούτ' η κίνηση είναι λάθος.
Αναρωτιέμαι αν το μοίρασμα στα τέσσερα συμφέρει
Ή αν ο διαχωρισμός τη διάλυση θα φέρει.
Ω, ναι, ξέρω τους κινδύνους, διάβασα τους οιωνούς
Το «Χόγκουαρτς» κινδυνεύει από υποχθόνιους εχθρούς.
Αν όλοι εμείς σφιχτά δεν ενωθούμε
Να δείτε που απ' τα μέσα ευθύς θα διαλυθούμε.
Είπα και ελάλησα με μια φωνή αργή
Και τώρα ήρθ' η ώρα ν' αρχίσει η επιλογή.
Το καπέλο έμεινε ακίνητο γι' άλλη μια φορά ξέσπασαν
χειροκροτήματα, αν και για πρώτη φορά,
απ' ότι θυμόταν ο Χάρι, συνοδευόταν από μουρμουρητά και ψιθύρους.
Όλοι οι μαθητές στη μεγάλη τραπεΖαρία αντάλλασσαν σχόλια με τους διπλανούς τους κι ο χάρι,
που χειροκροτούσε μαΖί
με τους άλλους, ήξερε τι κουβέντιαζαν.
«Σαν πολύ δε φλυάρησε φέτος;» σχολίασε ο Ρον σμίγοντας τα Φρύδια.
^Και πολύ καλά έκανε», απάντησε ο Χάρι. * το καπέλο της επιλογής
περιοριζόταν συνήθως να
περιγράφει διαφορετικά προσόντα που ήταν απαραίτητα για τον καθένα
από τους τέσσερις
κοιτώνες του «Χόγκουαρτς», καθώς και το δικό του
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ρόλο στην επιλογή των μαθητών. Ο Χάρι δε θυμόταν να έχει ξανα,
δώσει συμβουλές στο σχολείο.
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«Αναρωτιέμαι αν έχει απευθύνει κι άλλες φορές προειδοποίη ση»,
είπε ανήσυχη η Ερμιόνη.
«Το έχει κάνει», απάντησε με σοφό ύφος ο Σχεδόν-Ακέφαλοσ-Νικ,
περνώντας μέσα από τον
Νέβιλ για να σκύψει προς το μέρος της Ερμιόνης (ο Νέβιλ μόρφασε
δεν είναι διόλου ευχάριστο να
περνά από μέσα σου ένα φάντασμα). «Το καπέλο αισθάνεται πως έχει
χρέος να προειδοποιήσει
το σχολείο όταν το κρίνει απαραίτητο...» συμπλήρωσε αλλά έκοψε τη
φράση του στη μέση.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που περίμενε να διαβάσει τον κατάλογο
με τα ονόματα των
πρωτοετών, αγριοκοίταΖε τώρα τους μαθητές που ψιθύριΖαν, μ' εκείνο
το βλέμμα που
τσουρούφλίΖε. Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ ακούμπησε το διάφανο δάχτυλο
στα χείλη του και
τραβήχτηκε πίσω στην καρέκλα του, ενώ οι ψίθυροι διακόπηκαν
απότομα. Η καθηγήτρια σάρωσε
τα τέσσερα τραπέΖια με ένα τελευταίο βλοσυρό βλέμμα κι έπειτα
έσκυψε στη μακριά περγαμηνή
και εκφώνησε το πρώτο όνομα. «Αμπερκρόμπι Γιούαν».
Το τρομοκρατημένο αγόρι, που είχε προσέξει νωρίτερα ο Χάρι,
προχώρησε μπροστά και φόρεσε
το καπέλο το μόνο που το σταμάτησε να μην πέσει στους ώμους του
ήταν τα πεταχτά αφτιά του.
Το καπέλο σκέφτηκε για λίγο κι έπειτα άνοιξε το σκίσιμο στο γείσο
και φώναξε:
«Γκρίφιντορ»
Ο Χάρι χειροκρότησε δυνατά μαΖί με τους άλλους μαθητές του
Γκρίφιντορ, καθώς ο Γιούαν
Αμπερκρόμπι ερχόταν να καθίσει ΣΤΟ τραπέΖΙ τους με ένα ύφος που
έδειχνε ότι παρακαλούσε
να ανοίξει η γη να τον καταπιεί.
Σιγά σιγά η μακριά ουρά των πρωτοετών μίκραινε. Στις παύσεις
μεταξύ των εκφωνήσεων και των
αποφάσεων του καπέλου της επιλογής, ο Χάρι άκουγε το στομάχι του
Ρον να γουργουρίΖει
δυνατά. Όταν τελείωσε η διαδικασία, με τη ΡόουΖ Ζέλερ να
κατευθύνε^ προς το τραπέΖι του
Χάφλπαφλ, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μά-Ζέψε το καπέλο και το
σκαμνί κι αποχώρησε. Τότε ο
καθηγητης Ντάμπλντορ σηκώθηκε από τη θέση του.
Παρά την πικρία που ένιωθε τώρα τελευταία για το διευθιντη του, η
καρδιά του Χάρι γαλήνεψε
μόλις είδε τον Ντάμπλντορ να
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στέκεται μπροστά τους. Κάτι η απουσία του Χάγκριντ, κάτι τα δρακόμορφα άλογα, αισθανόταν πως η επιστροφή του στο σχολείο, που την
περίμενε με τόση
ανυπομονησία, του επιφύλασσε πολλές
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ενδήξεις, σαν φάλτσες νότες σε ένα γνώριμο σκοπό. Αλλά σ' αυτό το
σημείο τουλάχιστον τα
πράγματα έγιναν με το συνήθη τρόπο:
ο διευθυντής τους σηκώθηκε να τους καλωσορίσει πριν αρχίσει η
γιορτή.
«Στους νεοφερμένους μας», είπε ο Ντάμπλντορ με την ηχηρή φωνή του
και άνοιξε ΤΑ χέρια με
ένα πλατύ χαμόγελο, «καλωσορίσατε! Κι όσο για τους παλιούς,
χαίρομαι που ξανανταμώνουμε!
'Έχουμε καιρό για λόγους, αλ^ά όχι τώρα. Ας αρχίσει το φαγοπότι!»
Γέλια και χειροκροτήματα ακούστηκαν καθώς ο Ντάμπλντορ καθόταν στη
θέση του κι έριχνε τη
μακριά γενειάδα του στον ώμο για να μην πέφτει στο πιάτο του — τα
φαγητά είχαν, ως συνήθως,
εμφανιστεί από το πουθενά και τα μακριά τραπεΖία βογκούσαν από το
βάρος, φορτωμένα με
χίλιες-δυο λιχουδιές όπως κοψίδια, πίτες, λαχανικά, ψωμιά, σάλτσες
και καράφες με χυμό
κολοκύθας.
«Τέλεια», είπε ο Ρον ξελιγωμένος από την πείνα κι άρπαξε την
πλησιέστερη πιατέλα με πάίδάκια.
Αμέσως βάλθηκε να γεμίσει το πιάτο του, υπό το μελαγχολικό βλέμμα
του Σχεδόν-Ακέφαλου-Νικ.
«Τι έλεγες πριν από τη διαδικασία της επιλογής;» ρώτησε η Ερμιόνη
το φάντασμα. «Για τις
προειδοποιήσεις του καπέλου;»
«Α, ναι», έκανε ο Νικ, αποστρέφοντας ανακουφισμένος το Βλέμμα του
από τον Ρον, που είχε
ριχτεί τώρα στις ψητές πατάτες με τον ίδιο ενθουσιασμό. «Έχω
ακούσει κι άλλες προειδοποιήσεις
του καπέλου, πάντα σε καιρούς που προβλέπονται δύσκολοι κι
επικίνδυνοι για το σχολείο. Και,
φυσικά, δίνει πάντα την ίδια συμβουλή:
Μείνετε ενωμένοι και δυνατοί εκ των έσω».
«Κάπου ξερπούς κινδεύτο σχολό;» είπε ο Ρον.
«Ορίστε;» έκανε ευγενικά ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ, ενώ η Ερμιόνη
κοίταΖε απαυδισμένη.
Ο Ρον κατάπιε την τεράστια μπουκιά του και ξανάπε: «Και πού ξέρει
πως κινδυνεύει το σχολείο;»
«Δεν έχω ιδέα», απάντησε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ. «Βέβαια, Ζει στο
γραφείο του Ντάμπλντορ
και ακούει πολλά και διάφορα».
«Και θέλει να έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους όλοι οι
κοιτώνες΄Ρώτησε ο Χάρι, ενώ έριχνε
συγχρόνως μια ματιά στο τραπέΖι του σλιθεριν, όπου πρωτοστατούσε ο
Μαλφόι. «Κάπως
δύσκολο».
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«Δεν πρέπει να το Βλέπεις έτσι», σχολίασε αποδοκιμαστέα ο Νικ
«Ειρηνική συνεργασία, αυτό
είναι το κλειδί. Εμείς, τα φαντάσματα αν και ανήκουμε σε
διαφορετικούς κοιτώνες, διατηρούμε
δεσμούς φιλίας. Παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ Γκρίφιντορ και
Σλίθεριν δεν έχω διανοηθεί ποτέ
να τσακωθώ με τον Ματωμένο Βαρόνο»
«Γιατί τον τρέμεις», πετάχτηκε ο Ρον.
Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ πήρε θιγμένο ύφος.
«Τον τρέμω; θέλω να πιστεύω ότι εγώ, ο σερ Νικόλας ντε Μίμοι
Πορπινιόν, δεν υπήρξα ποτέ στη
Ζωή μου ένοχος δειλίας. Το τιμημένο αίμα που ρέει στις φλέβες
μου...»
«Ποιο αίμα;» ρώτησε ο Ρον. «Δε φαντάΖομαι να έχεις ακόμη...»
«Σχήμα λόγου!» είπε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ, τόσο εκνευρισμένος ώστε
το κεφάλι του έτρεμε
επίφοβα στο μισοκομμένο λαιμό του. «ΦαντάΖομαι πως έχω το δικαίωμα
να χρησιμοποιώ όποιες
λέξεις μ' αρέσουν, έστω κι αν στερούμαι την απόλαυση του φαγητού
και του πιοτού! Αλλά έχω
συνηθίσει, να είστε σίγουροι, τη χλεύη των μαθητών για το θάνατο
μου!»
«Δεν ήθελε να σε προσβάλει, Νικ!» πετάχτηκε η Ερμιόνη, ρίχνοντας
μια φαρμακερή ματιά στον
Ρον.
Δυστυχώς, όμως, το στόμα του Ρον ήταν και πάλι μπουκωμένο και το
μόνο που μπόρεσε να
αρθρώσει ήταν: «Μιαρώση κνα» πράγμα που ο Νικ δε θεώρησε
ικανοποιητική απολογία κι έτσι,
σιαζωντας το φτερό του καπέλου του, πέταξε στην άλλη άκρη του
τραπε-Ζιού και κάθισε ανάμεσα
στους αδελφούς Κρίβι, τον Κόλιν και τον Ντένις.
«Καλά τα κατάφερες, Ρον», τον μάλωσε θυμωμένη η Ερμιόνη.
«Τι;» έκανε αγανακτισμένος ο Ρον, που είχε καταφέρει να καταπιεί
επιτέλους την μπουκιά του.
«Δεν έχω δικαίωμα να κάνω μι^ απλή ερώτηση;»
«Ξέχασε το», του είπε εκνευρισμένη η Ερμιόνη και, σε όλο το
υπόλοιπο γεύμα, έμειναν κι οι δυο
αμίλητοι και κατσουφιασμένοι.
Ο Χάρι, που ήταν συνηθισμένος στους καβγάδες τους, δεν επιχείρησε
να τους συμφιλιώσει
προτίμησε να αξιοποιήσει αλλιώς το χρόνο του: έφαγε την μπριΖόλα
και την πίτα του και στη
συνέχεια ένα τεράστιο κομμάτι από την αγαπημένη του τάρτα μελάσας.
Όταν όλοι οι μαθητές τελείωσαν το φαγητό τους και η φασαρια στην
τραπεΖαρία άρχισε να
δυναμώνει, ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε ξανά. Αμέσως έπαψαν οι συΖητήσεις
και στράφηκαν όλοι
στο διεφθιντήτους. Ο Χάρι ένιωθε τώρα μια γλυκιά νύστα. Κάπου
στους πάνω ορόφους τον
περίμενε το κρεβάτι του, μαλακό και Ζεστό...
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«Και τώρα που απολαύσαμε αυτό το υπέροχο δείπνο, παρακαλο χαρίστε
μου λίγα λεπτά την
προσοχή σας για τις καθιερωμένες επισημάνσεις που συνοδεύουν την
έναρξη κάθε χρονιάς»,
άρχισε ο Ντάμπλντορ. «Οι πρωτοετείς πρέπει να ξέρουν ότι
απαγορεύεται η είσοδος στο δάσος
του κάστρου κι είναι καιρός να το χωνέψουν αυτό κι ορισμένοι από
τους παλιούς».
Σ' αυτό το σημείο ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη χαμογέλασαν πονηρά.
«Ο κύριος Φιλτς, ο επιστάτης, με παρακάλεσε να σας υπενθυμίσω γιατί, απ' ότι μου λέει, είναι η
τετρακοσιοστή εξηκοστή δεύτερη φορά — ότι απαγορεύεται η εκτέλεση
μαγικών στους διαδρόμους την ώρα του διαλείμματος, καθώς και μια σειρά από άλλα
πράγματα, ο κατάλογος των
οποίων έχει αναρτηθεί στην πόρτα του γραφείου του.
»Φέτος έχουμε δύο αλλαγές στο διδακτικό προσωπικό. Καλωσορίσουμε
με μεγάλη μας χαρά την
καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ, που ήρθε ξανά κοντά μας για να αναλάβει
το μάθημα της φροντίδας
μαγικών πλασμάτων έχουμε επίσης τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την
κυρία Άμπριτζ, τη νέα
καθηγήτρια άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών».
Ακούστηκαν ευγενικά χειροκροτήματα, χλιαρά όμως και χωρίς γνήσιο
ενθουσιασμό, ενώ ο Χάρι, ο
Ρον κι η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν θορυβημένοι- ο Ντάμπλντορ δεν ανέφερε
για πόσο διάστημα θα
τους δίδασκε η Γκράμπλι-Πλανκ.
Ο διευθυντής του «Χόγκουαρτς» συνέχισε: «Τα δοκιμαστικά των ομάδων
κουίντιτς θα διεξαχθούν
στο...»
ξαφνικά όμως έκοψε στη μέση τη φράση του και κοίταξε ερωτιματικά
την καθηγήτρια Άμπριτζ.
Καθώς δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά ύψους είτε στεκόταν όρθια είτε
ήταν καθιστή, στην αρχή
κανενας δεν κατάλαβε γιατί ο Ντάμπλντορ σταμάτησε. Έπειτα όμως η
καθηγήτρια ξερόβηξε:
«Χεμ, χεμ», και όλοι αντιλήφθηκαν πως είχε
σηκωθεί κι ετοιμαΖόταν να μιλήσει. Ο Ντάμπλντορ σάστισε προς
στιγμήν, αλλά ύστερα από λίγο
κάθισε ευγενικα και κοίταξε την καθηγήτρια Άμπριτζ σαν να ανυπομονουσε να ακούσει τα λεγόμενα της. Οι υπόλοιποι καθηγητές δεν
καταΦεραν να κρύψουν με
τόση επιδεξιότητα την έκπληξη τους. Τα
200
φρύδια της καθηγήτριας Σπράουτ εξαφανίστηκαν κάτω από τα φουντωτά
μαλλιά της και τα χείλη
της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ έγιναν μια Λεπτή γραμμή. Πολλοί
μαθητές χαμογέλασαν
ειρωνικά η γυναί. κα αυτή αγνοούσε προφανώς το πρωτόκολλο του
«Χόγκουαρτς».
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«Σας ευχαριστώ, κύριε διευθυντά», είπε με ένα προσποιητό χα.
μόγελο η καθηγήτρια Άμπριτζ,
«για το θερμό σας καλωσόρισμα»
Η φωνή της ήταν διαπεραστική, ξέπνοη και λεπτή σαν κοριτσίστικη.
Τον Χάρι τον πλημμύρισε
ξανά ένα κύμα αποστροφής χωρίς να μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση
στον εαυτό του το μόνο
που καταλάβαινε ήταν ότι αντιπαθούσε τα παντά πάνω της, από την
ηλίθια φωνή της ως τη
χνουδωτή ρόζ Ζακέτα της. Εκείνη έβηξε ξανά για να καθαρίσει το
λαιμό της («χεμ, χεμ») και
συνέχισε.
«Χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στο "Χόγκουαρτς"», είπε και
χαμογέλασε αποκαλύπτοντας τα
μυτερά δόντια της, «και αντικρίσω όλα τούτα τα ευτυχισμένα
προσωπάκια!»
Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Κανένα πρόσωπο δεν του φάνηκε
ευτυχισμένο. Απεναντίας όλοι
έδειχναν μάλλον έκπληκτοι που τους μιλούσε σαν να ήταν πεντάχρονα
παιδάκια.
«Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και είμαι βέβαιη ότι θα γίνουμε καλοί
φίλοι!»
Οι μαθητές κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ορισμένοι μάλιστα δεν μπήκαν
καν στον κόπο να κρύψουν
τα ειρωνικά χαμογελά τους.
«θα γίνω φίλη της υπό τον όρο να μην είμαι υποχρεωμένη να
δανείζομαι τη Ζακέτα της»,
ψιθύρισε η ΠαρΒάτι στη Λάβεντερ κι αναλύθηκαν σε πνιχτά γελάκια.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ ξερόβηξε ξανά («χεμ, χεμ»), αλλά όταν
συνέχισε, η φωνή της δεν ήταν πια
ξέπνοη. Ο τόνος ήταν πολύ πιο κοφτός και μονότονος, σαν να είχε
μάθει το λόγο της απέξω.
«Το Υπουργείο Μαγείας θεωρούσε ανέκαθεν θέμα Ζωτικής σημασίας την
εκπαίδευση των
νεαρών μάγων και μαγισσών. Τα σπάνια χαρίσματα με τα οποία
γεννηθήκατε ίσως μείνουν
εντελώς αναξιοποίητα χωρίς την κατάλληλη καλλιέργεια και
εκπαίδευση. Οι μοναδικές
πανάρχαιες ικανότητες της φυλής των μάγων πρέπει να κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά για
να μη χαθούν για πάντα. Ο θυσαυρός των μαγικών γνώσεων που
συσσώρευσαν οι προγονοί μας
πρέπει να φυλάσσεται, να εμπλουτίζεται και να τελειοποιείται από
εκείνους που έχουν την ευγενή
αποστολή της διδασκαλίας του».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ έκανε μια παύση και υποκλίθηκε έλαφρα
201
προς την κατεύθυνση των συναδέλφων της, αλλά κανένας από αυτους
δεν ανταπέδωσε την
υπόκλιση. Τα μαύρα φρύδια της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ είχαν
σμίξει κάνοντας τη να θημίζει
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έντονα γεράκι κι ο Χάρι την είδε να ανταλλάσσει μια εύγλωττη ματιά
με την καθηγήτρια Σπράουτ,
καθώς η Άμπριτζ καθάριζε πάλι το λαιμό της «χεμ, χεμ») προτού
συνεχίσει την ομιλία της.
«Όλοι οι διευθυντές κι οι διευθύντριες εμπλούτισαν με τις δικές
τουσ νέες μεθόδους και αντιλήψεις
το βαρύ χρέος της διεύθυνσης αυτού του ιστορικού σχολείου κι έτσι
είναι σωστό να γίνεται, διότι η
έλειψη προόδου οδηγεί στη φθορά και την αποτελμάτωση. Ωστόσο, η
πρόοδος για την πρόοδο
πρέπει να αποθαρρύνεται διότι πολές φορές είναι λάθος να αλλάζουμε
τις δοκιμασμένες κι
επιτυχημένες μεθόδους χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη. Γι' αυτό
απαιτείται πάν' απ' όλα να
υπάρχει ισορροπία μεταξύ της μονιμότητας και της ανατροπής της,
μεταξύ παλαιού και νέου,
μεταξύ παραδόσεων και νεωτερισμών...»
Η προσοχή του Χάρι χαλάρωσε σαν να αποδιοργανώνονταν οι σκέψεις
του. Η ησυχία που
επικρατούσε πάντα στη μεγάλη τραπεζαρία όταν μιλούσε ο Ντάμπλντορ
είχε αρχίσει να διαλύεται
από τις ψιθυριστές κουβέντες των μαθητών και τα πνιχτά τους
χάχανα. Στο τραπέΖι του
Ράβενκλοου, η Τσο Τσανγκ μιλούσε Ζωηρά με τις φιλενάδες της. Λίγα
καθίσματα παρακάτω, η
Λούνα Λόβγκουντ είχε Βγάλει το Σοφιστή. Στο μεταξύ, στο τραπέΖι
του Χάφλπαφλ, ο Έρνι
Μακμίλαν ήταν ένας από τους ελάχιστους που εξακολουθούσαν να
κοιτάΖουν την καθηγήτρια
Άμπριτζ τα μάτια του όμως έδειχναν Υάλινα κι ο Χάρι έκοβε το
κεφάλι του πως προσποιούνταν
ότι ακούει Για να φανεί άξιος του καινούργιου σήματος του
επιμελητή που γυάλιζε στο στήθος
του.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται ότι το
ακροατήριό της δεν την πρόσεχε. Ο
Χάρι είχε την εντύπωση πως, ακομη κι αν ξεσπούσε οχλαγωγία κάτω
από τη μύτη της, εκείνη θα
συνεχίΖε ακάθεκτη την ομιλία της. Οι καθηγητές, ωστόσο,
παρακολούθουσαν με μεγάλη
προσοχή και η Ερμιόνη ρουφούσε τα λόγια της Άμπριτζ αν και,
κρίνοντας από το ύφος της, κάθε
άλλο παρά τα επιδοκίμαΖε.
,διότι ορισμένες αλλαγές θα είναι προς το καλύτερο, ενώ άλλες θα
αποδειχτούν λανθασμένες
στην πάροδο του χρόνου. Στο μεταξύ, κάποιες μέθοδοι πρέπει να
διατηρηθούν ενώ άλλες, ξεπε202
ρασμένες και απαρχαιωμένες, πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ας
προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

χωρίς προκαταλήψεις, σε μια νέα εποχή αποτελεσματικότητας κι
ευθύνης, προκειμένου να
διατηρισουμε αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί, να τελειοποιήσουμε
αυτό που πρέπει να
βελτιωθεί και να καταργήσουμε εκείνες τις μεθόδους που χρήΖουν
ανατροπής».
Η Άμπριτζ κάθισε στη θέση της. Ο Ντάμπλντορ χειροκρότησε και οι
υπόλοιποι καθηγητές
ακολούθησαν το παράδειγμα του, αν και ο Χάρι πρόσεξε ότι πολλοί
από αυτούς χτύπησαν δυοτρεις φορές παλαμάκια και μετά σταμάτησαν. Μερικοί μαθητές τους
μιμή. θηκαν, οι περισσότεροι
όμως αιφνιδιάστηκαν από το τέλος της ομιλίας, την οποία δεν είχαν
παρακολουθήσει. Έτσι,
προτού προλάβουν κι αυτοί να χειροκροτήσουν, σηκώθηκε ο
Ντάμπλντορ.
«Ευχαριστώ πολύ, καθηγήτρια Άμπριτζ, η ομιλία σας ήταν πολύ
διαφωτιστική», είπε με μια μικρή
υπόκλιση. «Και τώρα, όπως έλεγα πριν, τα δοκιμαστικά του κουίντιτς
θα γίνουν στο...»
«Διαφωτιστική δε θα πει τίποτα», σχολίασε χαμηλόφωνα η Ερμιόνη.
«Μη μου πεις ότι σου άρεσε;» ρώτησε χαμηλόφωνα ο Ρον αγριοκοιτάΖοντας την Ερμιόνη.
«Ήταν ο πιο βαρετός λόγος που άκουσα ποτέ μου, και λάβε υπόψη ότι
μεγάλωσα με τον Πέρσι».
«Είπα διαφωτιστική, όχι τερπνή», διευκρίνισε εκείνη. «Εξηγήθηκαν
πολλά πράγματα».
«Ναι;» απόρησε ο Χάρι. «Εγώ άκουσα μόνο μπούρδες».
«Ανάμεσα στις μπούρδες κρύβονταν και μερικά σημαντικά μη' νύματα»,
επέμεινε βλοσυρά η
Ερμιόνη.
«Αλήθεια;» σάστισε ο Ρον.
«Σας θυμίΖω μερικά: "Η πρόοδος για την πρόοδο πρέπει να
αποθαρρύνεται" και "Να
καταργήσουμε εκείνες τις μεθόδους που χρήΖουν ανατροπής"».
«Και τι σημαίνουν;» ρώτησε ανυπόμονα ο Ρον.
«Να σας πω τι σημαίνουν», είπε δυσοίωνα η Ερμιόνη. «Το υπουργείο
μόλις άρχισε να επεμβαίνει
στο "Χόγκουαρτς", να τι σημαίνουν»
Γύρω τους ακούστηκαν θόρυβοι και φασαρία. Προφανώς ο Ντάμπλντορ
ανακοίνωσε πως ήταν
ελεύθεροι να φύγουν, γιατί ΟΛΟ σηκώνονταν όρθιοι και κατευθύνονταν
προς την έξοδο της
τραπεζαρίας. Η Ερμιόνη τινάχτηκε πάνω αναψοκοκκινισμένη.
«Ρον, πρέπει να δείξουμε στους πρωτοετείς πού θα πάνε!»
203
«Α, ναι», έκανε ο Ρον που προφανώς το είχε ξεχάσει. «Ει, ει,
^ίς\ Ει, σπόροι!»
«Ρον!»
«Μα αφού είναι μικροί...»
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«Το ξέρω, αλλά δεν είναι σωστό να τους αποκαλείς σπόρους!
Πρωτοετείς!» φώναξε επιτακτικά η
Ερμιόνη. «Από δω, παρακαλώ!»
Μερικοί πρωτοετείς συγκεντρώθηκαν ντροπαλά στο κενό μεταξύ των
τραπεζιών του Γκρίφιντορ
και του Χάφλπαφλ, προσπαθώντας ο καθένας να κρυφτεί πίσω από τους
άλλους. Πράγματι, φαίνονταν πάρα πολύ μικροί ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι εκείνος δεν
έδειχνε τόσο μικρός όταν είχε
πρωτοέρθει εδώ. Τους χαμογέλασε. Ένας ξανθούλης δίπλα στον Γιούαν
Αμπερκρόμπι στεκόταν
ασάλευτος σαν άγαλμα σκούντησε τον Γιούαν και του ψιθύρισε κάτι
στο αφτί. Ο Γιούαν
Αμπερκρόμπι τρόμαξε κι εκείνος και έριξε ένα φοβισμένο βλέμμα στον
Χάρι, που ένιωσε το
χαμόγελο να γλιστρά σαν ΒρομοΖούμι από τα χείλη του.
«θα σας δω αργότερα», είπε στον Ρον και στην Ερμιόνη και έφυγε
μόνος του από τη μεγάλη
τραπεΖαρία, προσπαθώντας να αγνοήσει τους ψιθύρους, τα επίμονα
βλέμματα και τα δάχτυλα
που τον έδειχναν. Διέσχισε το πλήθος κοιτώντας ίσια μπροστά, βγήκε
από την τραπεΖαρία,
ανέβηκε βιαστικά τη μαρμάρινη σκάλα και, κόβοντας δρόμο από μερικά
κρυφά περάσματα,
άφησε τους άλλους πίσω του.
Έπρεπε να το περιμένω, σκεφτόταν θυμωμένος με τον εαυτό του καθώς
διέσχίΖε τους άδειους
διαδρόμους των επάνω ορόφων. Ηταν φυσικό να τραβά τα βλέμματα πριν
από δύο μήνες βγήκε
απο το λαβύρινθο του Τριάθλου σφίγγοντας στην αγκαλιά του το πτώμα
ενός συμμαθητή του και
ισχυρίστηκε ότι είδε την αναγέννησητου Βόλντεμορτ. Δεν πρόλαβε να
εξηγήσει τι έγινε, γιατί
τελείωσε η χρονιά και τα παιδιά επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ακόμη
όμως και αν υπήρχε αυτό το
περιθώριο, αμφέβαλλε αν θα είχε ο ίδιος τη διάθεση να αφηγηθεί σε
όλο το σχολείο τις
λεπτομέρειες των φρικτών Υεγονότων του νεκροταφείου.
Ο Χάρι έφτασε στο τέρμα του διαδρόμου που οδηγούσε στο εντΕυκτήριο
του Γκρίφιντορ και
σταμάτησε μπροστά στο πορτρέτο της Χοντρής κυρίας,
συνειδητοποιώντας πως δεν ήξερε το
σύνθημα.
*£...» κόμπιασε καρφώνοντας τα μάτια του στη χοντρή κυρία, που
έσιαΖε τις πτυχές του ρόζ
σατέν φορέματος της κοιτάΖοντάς τον με αυστηρό βλέμμα.
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«Χωρίς το σύνθημα δεν μπαίνεις μέσα», του είπε υπεροπτικά.
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«Το ξέρω εγώ, Χάρι!» ακούστηκε μια λαχανιασμένη φωνή πίσω του.
Γύρισε και είδε τον Νέβιλ να
τρέχει προς το μέρος του. «Μάντεψε τι είναι! Αυτό, πάντως,
αποκλείεται να το ξεχνάω...» Έδειξε
τον κατσιασμένο κάκτο που τους είχε εμφανίσει στο τρένο. «Μίμπου.
λους μιμπλετόνια!»
«Σωστό», είπε η χοντρή κυρία και το πορτρέτο άνοιξε προς το μέρος
τους σαν πόρτα,
αποκαλύπτοντας ένα στρογγυλό άνοιγμα στον τοίχο, μέσα από το οποίο
πέρασαν ο Χάρι και ο
Νέβιλ.
Το εντευκτήριο του Γκρίφιντορ, ένα άνετο κυκλικό δωμάτιο με
φθαρμένες αλλά αναπαυτικές
πολυθρόνες και ξεχαρβαλωμένα τρα-πέΖια, έδειχνε φιλόξενο όπως
πάντα. Η φωτιά
τρίΖοβολούσε χαρούμενα στο τζάκιόπου Ζέσταιναν μερικοί μαθητές τα
χέρια τους πριν ανέβουν
στους κοιτώνες στην άλλη πλευρά του δωματίου, ο Φρεντ και ο Τζορτζ
Ουέσλι καρφίτσωναν κάτι
στον πίνακα ανακοινώσεων, Ο Χάρι τους χαιρέτησε από μακριά και
πήγε γραμμή στην πόρτα
των κοιτώνων των αγοριών αυτή τη στιγμή δεν είχε διάθεση για
κουβέντες. Ο Νέβιλ τον
ακολούθησε.
Ο Ντιν Τόμας κι ο Σίμους Μίλιγκαν είχαν φτάσει πρώτοι στον κοιτώνα
και κάλυπταν τους τοίχους
δίπλα στα κρεβάτια τους με αφίσες και φωτογραφίες. Τη στιγμή που
άνοιξε την πόρτα ο Χάρι,
συΖητούσαν, αλλά σταμάτησαν απότομα μόλις τον είδαν. Ο Χάρι
αναρωτήθηκε αν μιλούσαν για
κείνον ή είχε καταντήσει παρανόίκός.
«Γεια», είπε καθώς πήγαινε στο μπαούλο του για να το ανοίξει.
«Γεια σου, Χάρι», είπε ο Ντιν, που φόραγε τις πιτζάμες του μετά
χρώματα της Ουέστ Χαμ.
«Πέρασες καλά στις διακοπές;»
«Αρκετά συμπαθητικά», μουρμούρισε ο Χάρι, γιατί θα χρειαΖΟ-ταν όλη
τη νύχτα για μιαν
αναλυτική αφήγηση των διακοπών του, κι άλλωστε ούτε διάθεση είχε
για κάτι τέτοιο. «Εσύ;»
«Ναι, μια χαρά», χαχάνισε ο Ντιν. «Πάντως, καλύτερα από το Σίμους,
απ' ότι μου έλεγε».
«Γιατί, τι έγινε, Σίμους;» ρώτησε ο Νέβιλ καθώς ακουμπουσε τρυφερά
στο κομοδίνο του τη
μίμπουλους μιμπλετόνια.
Ο Σίμους δεν απάντησε αμέσως- ήλεγχε αν είχε κρεμάσει ίσια την
αφίσα της ομάδας κουίντιτσ
Γεράκια του Κένμαρ. Ύστερα, με την πλάτη γυρισμένη στον Χάρι,
είπε: «Η μαμά μου δεν ήθελε
να ξανάρθω
«Τι;» έκανε ο Χάρι και κοκάλωσε καθώς έβγαΖε το μανδύα του
«Δεν ήθελε να ξανάρθω στο "Χόγκουαρτς"».
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Ο Σίμους έβγαλε τις πιτζάμες από το μπαούλο του χωρίς να κοιτάξει
τον Χάρι.
«Μα... γιατί;» ρώτησε έκπληκτος ο Χάρι. Ήξερε ότι η μητέρα του
Σίμους ήταν μάγισσα κι
απορούσε που φερόταν σαν τους Ντάρσλι.
Ο Σίμους δεν απάντησε μέχρι που κούμπωσε τις πιτζάμες του.
«Να», είπε με μετρημένο τον τόνο της φωνής του. «ΦαντάΖΟ-μαι...
εξαιτίας σου».
«Τι εννοείς;» ρώτησε απότομα ο Χάρι. Η καρδιά του χτυπούσε άτακτα.
Ένιωθε σαν να έκλεινε
γύρω του μια παγίδα.
«Να», επανέλαβε ο Σίμους αποφεύγοντας πάντα να τον κοιτάξει, «ε...
δεν είσαι μόνο εσύ... είναι
κι ο Ντάμπλντορ...»
«Πιστεύει όσα γράφονται στον Ημερήσιο Προφήτη;» έκανε ο Χάρι. «Με
θεωρεί ψεύτη και τον
Ντάμπλντορ ξεμωραμένο γέρο;»
Ο Σίμους σήκωσε τα μάτια του. «Κάτι τέτοιο».
Ο Χάρι δεν είπε τίποτα. Πέταξε το ραβδί στο κομοδίνο του, έβγαλε
το μανδύα του, τον έριξε
νευριασμένος στο μπαούλο και πήρε τις πιτΖάμεςτου. Είχε εξαντληθεί
η υπομονή του είχε
βαρεθεί να είναι δα-κτυλοδεικτούμενος. Αν ήξεραν, αν υποψιάΖονταν
έστω πώς νιώθει κάποιος
όταν συμβαίνουν σ' αυτόν όλα τα παράξενα... Αυτή η ηλίθια η κυρία
Μίλιγκαν δεν ξέρει τι της
γίνεται, σκέφτηκε μανιασμένος.
Ξάπλωσε στο κρεβάτι και τράβηξε τις διαχωριστικές κουρτίνες, αλλά
πριν προλάβει να τις κλείσει,
ο Σίμους είπε: «Κοίτα... τελικά τι έγινε εκείνη τη νύχτα...
ξέρεις, με τον Σέντρικ Ντίγκορι...;»
Η φωνή του ήταν νευρική και συνάμα πρόδιδε ανυπομονησία. Ο Ντιν,
που είχε σκύψει στο
μπαούλο του για να βγάλει τις παντόφλες, πάγωσε ξαφνικά στη θέση
του κι ο Χάρι κατάλαβε πως
είχε τεντώσει τα αφτιά του.
«Τι ρωτάς εμένα;» ανταπάντησε ο Χάρι. «Διάβασε τον Ημερήσιο
Προφήτη σαν τη μητέρα σου και
θα 'σαι εντάξει, θα πληροφορηθείς όλα τα καθέκαστα».
«Μην τα βάΖεις με τη μητέρα μου», φώναξε ο Σίμους.
«θα τα βάΖω με όποιον με λέει ψεύτη», είπε νευριασμένος ο Χάρι.
«Μη μου μιλάς έτσι!»
«θα σου μιλάω όπως θέλω!» συνέχισε ο Χάρι, που είχε φουντώσει τόσο
πολύ ώστε άρπαξε το
ραβδί από το κομοδίνο του. «Κι αν έχεις πρόβλημα να κοιμάσαι στο
ίδιο δωμάτιο μ' εμένα, Ζήτα
από τη
^Γκόναγκαλ να σε βάλει σε άλλο κοιτώνα... για να μην ανησυχεί η
μαμά σου...»
206
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«Μην ανακατεύεις τη μητέρα μου, Πότερ!»
«Τι συμβαίνει εδώ;»
Στην πόρτα εμφανίστηκε ο Ρον. Τα μεγάλα μάτια του καρφώ. θηκαν
κατ' αρχάς στον Χάρι, που
είχε ανακαθίσει στο κρεβάτι και σημάδευε με το ραβδί του τον
Σίμους, κι έπειτα στον Σίμους, που
είχε σηκώσει τις γροθιές του.
«Προσβάλλει τη μητέρα μου!» φώναξε ο Σίμους.
«Τι;» έκανε ο Ρον. «Δε θα το έκανε ποτέ αυτό ο Χάρι. Έχουμε
γνωρίσει τη μητέρα σου και τη
συμπαθούμε...»
«Αυτό ίσχυε πριν αρχίσει να πιστεύει τις συκοφαντίες που γράφει
για μένα ο Ημερήσιος
Προφήτης}» ούρλιαξε ο Χάρι με όλη τη δύναμη της φωνής του.
«Α», έκανε ο Ρον, που κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει. «Α... καλά».
«Ξέρεις κάτι;» είπε ξαναμμένος ο Σίμους ρίχνοντας στον Χάρι ένα
φαρμακερό βλέμμα. «Έχει
δίκιο. Δε θέλω να κοιμάμαι στον ίδιο κοιτώνα μαΖίτου, είναι
τρελός».
«Σίμους, παραφέρεσαι», είπε ο Ρον, που τα αφτιά του είχαν αρχίσει
να κοκκινίσουν — σημάδι
κινδύνου.
«Παραφέρομαι;» φώναξε ο Σίμους που, αντίθετα με τον Ρον, ήταν
κατάχλομος. «Πιστεύεις όλες
αυτές τις μπούρδες που σκαρφίστηκε για τον Ξέρεις-Ποιον; ΝομίΖεις
πως λέει αλήθεια;»
«Ναι, τον πιστεύω!» απάντησε θυμωμένος ο Ρον.
«Τότε είσαι κι εσύ τρελός», σχολίασε αηδιασμένος ο Σίμους.
«Μπα; Τότε, δυστυχώς για σένα, φιλαράκο, είμαι κι επιμελητής!»
είπε ο Ρον δείχνοντας με το
δάχτυλο το σήμα στο στήθος του. «Πρόσεχε λοιπόν τα λόγια σου, αν
δε θες να φας τιμωρία!»
Προς στιγμήν, ο Σίμους φάνηκε διατεθειμένος να πληρώσει το τίμημα
της τιμωρίας και να πει
αυτά που σκεφτόταν αλλά έπειτα γύρισε την πλάτη με ένα
περιφρονητικό γρύλισμα, ξάπλωσε στο
κρεβάτι του και τράβηξε με τόση δύναμη τις κουρτίνες, που
ξηλώθηκαν από τον ουρανό κι
έπεσαν στο πάτωμα σχηματίΖοντας ένα σκονισμένο σωρό Ο Ρον
αγριοκοίταξε τον Σίμους κι
ύστερα τον Ντιν και τον Νέβιλ.
«Έχουν άλλοι γονείς πρόβλημα με τον Χάρι;» ρώτησε επιθετικά.
«Οι γονείς μου, φίλε μου, είναι Μαγκλ», ανασήκωσε τους ώμους του ο
Ντιν. «Δεν ξέρουν για τους
θανάτους στο "Χόγκουαρτς", για τί δεν είμαι βλάκας να τους το πω».
«Δεν ξέρεις τη μητέρα μου, σε καταφέρνει να της τα πεις όλα, χαρτί
και καλαμάρι», είπε κοφτά ο
Σίμους. «Κι άλλωστε, οι
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δικοίσου γονείς δεν παίρνουν τον Ημερήσιο Προφήτη. Δεν ξέρουν ότι
έδιωξαν το διευθυντή μας
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από τη Δημογεροντία και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μάγων γιατί του
έστριψε η βίδα...»
«Η γιαγιά μου λέει ότι όλα αυτά είναι βλακείες», πετάχτηκε ο
Νέβιλ. «ΥποστιρίΖει ότι αυτός που τα
'χει χαμένα είναι ο Ημερήσιος Προφήτης, όχι ο Ντάμπλντορ. Γι' αυτό
και διέκοψε τη συνδρομή
μας. Εμείς πιστεύουμε τον Χάρι», δήλωσε απλά. Έπειτα ανέβηκε στο
κρεβάτι του και τράβηξε τα
σκεπάσματα ως το πιγούνι, κοιτάΖΟντας σοβαρά σοβαρά τον Σίμους. «Η
γιαγιά μου πάντα έλεγε
ότι μια μέρα θα ξαναγυρίσει ο Ξέρετε-Ποιος. Κι αφού λέει ο
Ντάμπλντορ ότι γύρισε, τότε γύρισε,
τελεία και παύλα».
Ο Χάρι ένιωσε να τον κατακλύΖει ένα κύμα ευγνωμοσύνης για τον
Νέβιλ. Κανείς τους δεν έβγαλε
άχνα. Ο Σίμους πήρε το ραβδί του, επιδιόρθωσε τις κουρτίνες του
κρεβατιού του κι εξαφανίστηκε
πίσω τους. Ο Ντιν ξάπλωσε στο κρεβάτι του και γύρισε πλευρό χωρίς
να πει κουβέντα. Ο Νέβιλ,
που προφανώς δεν είχε τίποτε άλλο να προσθέσει, κοίταΖε στοργικά
τον κάκτο του στο φως του
φεγγαριού.
Ο Χάρι έγειρε στα μαξιλάρια του ενώ ο Ρον, που είχε το διπλανό
κρεβάτι, συμμάΖευε τα
πράγματα του. Τον είχε αναστατώσει ο καβγάς του με τον Σίμους, μια
και πάντα έτρεφε γι' αυτόν
μεγάλη συμπάθεια. Πόσοι ακόμη θα υπαινίσσονταν πως ήταν ψεύτης ή
τρελός;
Τα ίδια, λοιπόν, τράβηξε κι ο Ντάμπλντορ όλο το καλοκαίρι, όταν
τον έδιωξαν από τη
Δημογεροντία κι ύστερα από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μάγων; Μήπως
ήταν θυμωμένος με τον
Χάρι και γι' αυτό δεν επικοινώνησε μαΖί" του τόσους μήνες; Κι
όμως, ήταν συμμαχοι οι δυο τουςο Ντάμπλντορ πίστεψε τον Χάρι κι ανακοίνωσε τη δική του εκδοχή των
γεγονότων πρώτα σε όλο
το σχολείο και ύστερα στην κοινότητα των μάγων. Όποιος θεωρούσε
ψεύτη τον χάρι, θα
θεωρούσε αναπόφευκτα και τον Ντάμπλντορ, αλλιώς δε θα τον
εξοστράκιΖαν...
Στο τέλος θα καταλάβουν πως έχουμε δίκιο, σκέφτηκε απογοητευμένος
ο Χάρι, ενώ ο Ρον
ξάπλωνε στο κρεβάτι του κι έσβηνε το τεΛευταίο κερί του κοιτώνα.
Αλλά πόσες επιθέσεις σαν του
Σίμους θα ήταν αναγκασμένος να υπομείνει μέχρι να φτάσει εκείνη η
ώρα;
Καθηγήτρια Άμπριτζ
Το άλλο πρωί ο Σιμούς ντύθηκε τάκα τάκα και βγήκε από τον κοιτώνα
πριν προλάβει ο Χάρι ούτε
τις κάλτσες του να βάλει. «Μα τι φοβάται, ότι θα τρελαθεί κι
εκείνος αν μείνει στο ίδιο δωμάτιο
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μαΖίμου;» ρώτησε δυνατά ο Χάρι καθώς ο ποδόγυρος του μανδύα του
Σίμους χανόταν από τα
μάτια τους.
«Μην τον παρεξηγείς, Χάρι», μουρμούρισε ο Ντιν κρεμώντας την
σχολική τσάντα του στον ώμο.
«Απλώς...» άρχισε να εξηγεί, αλλά έκοψε τη φράση του στη μέση.
Προφανώς δεν ήξερε ποιο
ακριβώς ήταν το πρόβλημα του Σίμους κιέτσι, ύστερα από μιαν
αμήχανη σιωπή, βγήκε κι αυτός
από τον κοιτώνα.
Ο Νέβιλ κι ο Ρον κοίταξαν τον Χάρι σαν να του έλεγαν: «Δικό του
πρόβλημα, όχι δικό σου», μα
αυτό δεν τον παρηγόρησε. Πού θα πήγαινε αυτή η κατάσταση;
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε λίγο αργότερα η Ερμιόνη, όταν συναντιί-θηκε
με τον Χάρι και τον Ρον στο
εντευκτήριο για να πάνε όλοι μαζι για πρωινό. «Μου φαίνεσαι...
Άλλο πάλι και τούτο!» ΚοίταΖε
τον πίνα-κα ανακοινώσεων, όπου είχε αναρτηθεί μια μεγάλη
ανακοίνωση.
ΓΑΛΟΝΙΑ ΓΑΛΕΡΕΣ! Μήπως το χαρτζιλίκι σας δε φτάνει για τα έξοδα
σας;
θέλετε να κερδίσετε λίγο χρυσάφι παραπάνω;
Επικοινωνήστε με τον Φρεντ και τον Τζορτζ Ουέσλι, εντευκτήριο
Γκρίφιντορ,
για μιαν απλή και ουσιαστικά ανώδυνη απασχόληση. (Το ενδεχόμενο
ρίσκο της εργασίας
επωμίΖεται ο αιτών.)
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«Α ξεπέρασαν κάθε όριο», είπε βλοσυρά η Ερμιόνη και κατέβασε την
ανακοίνωση. Ο Φρεντ κι ο
Τζορτζ την είχαν καρφιτσώσει πάνω από μιαν αφίσα όπου αναγραφόταν
η ημερομηνία του πρώτου σαββατοκύριακου που θα επισκέπτονταν το Χόγκσμιντ, το οποίο
είχε οριστεί για τον
Οκτώβρη. «Πρέπει να τους μιλήσουμε, Ρον», συνέχισε η κοπέλα.
Ο Ρον πανικοβλήθηκε. «Γιατί;»
«Γιατί είμαστε επιμελητές!» αποκρίθηκε η Ερμιόνη καθώς έβγαιναν
από το άνοιγμα του
πορτρέτου. «Έχουμε χρέος να εμποδίΖου-με τέτοιες δραστηριότητες!»
Ο Ρον δεν είπε τίποτα ο Χάρι κατάλαβε από το σκυθρωπό ύφος του ότι
δεν τον ενθουσίαΖε
διόλου η προοπτική να εμποδίσει τον Φρεντ και τον Τζορτζ να κάνουν
του κεφαλιού τους.
«Αλήθεια, τι σου συμβαίνει, Χάρι;» ρώτησε η Ερμιόνη καθώς
κατέβαιναν τις σκάλες κι ενώ
περνούσαν δίπλα από πορτρέτα μάγων και μαγισσών που τους αγνόησαν,
απορροφημένοι από
τη δική τους συΖήτηση. «Φαίνεσαι πολύ θυμωμένος».
«Ο Σίμους πιστεύει ότι ο Χάρι λέει ψέματα για τον Ξέρεις-Ποιον»,
είπε λακωνικά ο Ρον, όταν ο
Χάρι δεν απάντησε.
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Η Ερμιόνη, που ο Χάρι περίμενε να αγανακτήσει για λογαριασμό του,
περιορίστηκε να
αναστενάξει.
«Το ίδιο και η Λάβεντερ», ομολόγησε μελαγχολικά.
«Μπα, ώστε πιάσατε ψιλή κουβέντα για το κατά πόσο είμαι ένας
φαντασιόπληκτος ψεύτης που
επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή;» νευρίασε ο Χάρι.
«Όχι», είπε ήρεμα η Ερμιόνη. «Βασικά, της είπα να βουλώσει το
δρομόστομά της. Και καλά θα
κάνεις να μην ξεσπάς πάνω μας, Χά-ΡΙ. γιατί, αν πρόσεξες, ο Ρον κι
εγώ είμαστε με το μέρος
σου».
Ακολούθησε μια σύντομη παύση.
«Συγγνώμη», ψέλλισε τέλος ο Χάρι.
«Δεν πειράζει», αποκρίθηκε μεγαλόψυχα η Ερμιόνη, «θυμάσαι τι είπε
ο Ντάμπλντορ στη γιορτή
για τη λήξη του προηγούμενου σχο-Λικού έτους;»
Ο Χάρι κι ο Ρον την κοίταξαν ερωτηματικά κι η Ερμιόνη αναστέναξε
ξανά.
για τον Ξέρετε-Ποιον. "Έχει ταλέντο να σπέρνει τη διχόνοια. Για να
τον πολεμήσουμε πρέπει να
έχουμε ισχυρούς δεσμούς φιλίας κι εμπιστοσύνης..." έτσι είπε».
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«Πού τα θυμάσαι όλα αυτά;» ρώτησε ο Ρον κοιτώντας τη με θαυμασμό.
«Προσέχω αυτά που ακούω, Ρον», απάντησε αυστηρά εκείνη. «Κι εγώ,
αλλά δεν μπορώ να
θυμηθώ τι ακριβώς...» «Το θέμα είναι», τόνισε η Ερμιόνη, «ότι ο
Ντάμπλντορ είχε κατά νου
ακριβώς κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πέρασαν ούτε δυο μήνες που
γύρισε ο Ξέρετε-Ποιος κι
αρχίσαμε ήδη να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Και το καπέλο της επιλογής
μας προειδοποίησε να είμαστε ενωμένοι και μονοιασμένοι...»
«Ο Χάρι το έθεσε σωστά χθες βράδυ», αντέτεινε ο Ρον. «Αν πρέπει να
γίνουμε φίλοι με το
Σλίθεριν... είναι κάπως δύσκολο».
«Πάντως, είναι κρίμα που δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μονοιάσουν
οι κοιτώνες»,
παρατήρησε θυμωμένη η Ερμιόνη.
Είχαν φτάσει στον όροφο με τη μαρμάρινη σκάλα. Ένα μπουλούκι
τεταρτοετών του Ράβενκλοου
διέσχίΖε το χολ της εισόδου μόλις είδαν τον Χάρι, στριμώχτηκαν ο
ένας κοντά στον άλλο σαν να
φοβήθηκαν ότι θα επιτεθεί σ' όποιον περπατούσε μόνος του.
«Α, ναι, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να πιάσουμε φιλίες
με τέτοιους ανθρώπους»,
σχολίασε σαρκαστικά ο Χάρι.
Ακολούθησαν τους τεταρτοετείς του Ράβενκλοου στη μεγάλη τραπεΖαρία
και, μπαίνοντας,
κοίταξαν ενστικτωδώς το τραπέΖΙ των καθηγητών. Η καθηγήτρια
Γκράμπλι-Πλανκ κουβέντιαΖε με
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την κυρία Σινίστρα, την καθηγήτρια αστρονομίας, κι ο Χάγκριντ
έλαμπε ξανά δια της απουσίας
του. Η μαγική οροφή αντανακλούσε τη διάθεση του Χάρι είχε το
μελαγχολικό γκρίΖΟ χρώμα της
βροχερής συννεφιάς.
«Ο Ντάμπλντορ ούτε που ανέφερε πόσο θα μείνει η Γκράμπλι-Πλανκ»,
σχολίασε καθώς
πήγαιναν στο τραπέΖΙ του Γκρίφιντορ. «Ίσως...» είπε σκεφτικά η
Ερμιόνη. «Τι;» ρώτησαν με μια
φωνή ο Χάρι και ο Ρον. «Να... ίσως δεν ήθελε να τραβήξει την
προσοχή στην απουσία του
Χάγκριντ».
«Τι εννοείς να τραβήξει την προσοχή;» ρώτησε ο Ρον μ' ένα κοφτό
γελάκι. «Είναι δυνατόν να μην
το προσέξουμε;»
Αλλά πριν προλάβει να απαντήσει η Ερμιόνη, ένα ψηλό σκουρόχρωμο
κορίτσι με μακριά κοτσίδα
πλησίασε τον Χάρι. «Γεια σου, Αντζέλικα». «Γεια», τον χαιρέτησε
εκείνη κοφτά, «πέρασες καλά το
καλοκαίρι
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οι.» Και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσθεσε: «Κοίτα, είμαι η
καινούργια αρχηγός της ομάδας
κουίντιτς του Γκρίφιντορ».
«Πολύ ωραία», της χαμογέλασε ο Χάρι υποπτευόταν ότι οι προπονήσεις
με την Αντζέλικα δε θα
ήταν τόσο εξοντωτικές όσο με τον Όλιβερ Γουντ, γεγονός που τον
χαροποίησε.
«ΧρειαΖόμαστε καινούργιο φύλακα τώρα που έφυγε ο Όλιβερ. Τα
δοκιμαστικά θα γίνουν την
Παρασκευή στις πέντε η ώρα και θέλω να είναι παρούσα όλη η ομάδα,
εντάξει; Για να δούμε πώς
ται-ριάΖει ο καινούργιος».
«Εντάξει», είπε ο Χάρι.
Η Αντζέλικα του χαμογέλασε κι έφυγε.
«Είχα ξεχάσει πως έφυγε ο Γουντ», είπε αφηρημένα η Ερμιόνη. Κάθισε
δίπλα στον Ρον και
τράβηξε προς το μέρος της ένα πιάτο με φρυγανισμένο ψωμί. «θα
επηρεαστεί πολύ η ομάδα, έτσι
δεν είναι;»
«Μάλλον», είπε ο Χάρι, που κάθισε απέναντι" της. «Ήταν καλός
φύλακας...»
«Δε θα βλάψει όμως και λίγο νέο αίμα», παρατήρησε ο Ρον.
Εκείνη τη στιγμή μπήκαν από τα ψηλότερα παράθυρα εκατοντάδες
κουκουβάγιες με κρωξίματα
και πλαταγίσματα των φτερών τους. Κατέβηκαν στα τραπεΖία όπου και
μετέφεραν στους
ιδιοκτητες τους γράμματα και πακέτα, ενώ συγχρόνως πιτσίλιΖαν με
σταγόνες νερού τους
μαθητές που έπαιρναν το πρωινό τους προφανώς έβρεχε καταρρακτώδος
έξω. Η Χέντβιχ δε
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φαινόταν πουθενά αλλά αυτό δεν ξάφνιασε τον Χάρι το μόνο πρόσωπο
με το οποίο αλληλογραφούσε ήταν ο Σείριος και οπωσδήποτε δεν είχε τίποτα καινούργιο να
του πει, αφού είχαν περάσει
μόλις είκοσι τέσσερις ώρες από τότε που χωρίστηκαν. Η Ερμιόνη
τράβηξε στην άκρη το ποτήρι
με την πορτοκαλάδα της για να προσγειωθεί μια μεγάλη βρεγμένη
κουκουβάγια, που κρατούσε
στο ράμφος της ένα μουσκεμένο αντίτυπο του Ημερήσιου Προφήτη.
«Απορώ γιατί εξακολουθείς να αγοράζεις αυτή την παλιοφυλλάδα»,
είπε εκνευρισμένος ο Χάρι,
φέρνοντας στο νου του το επεισόδιο με τον Σίμους. Εκείνη τη στιγμή
η Ερμιόνη έβαΖε ένα
μαστίγιο στο δερμάτινο πουγκί που κρεμόταν από το πόδι της
κουκουβάγιας, η οποία αμέσως
μετά πέταξε μακριά. «Εγώ τον έκοψα... όλο βλακείες γράφει»,
συνέχισε το αγόρι με έντονο ύφος.
"Πρέπει να μαθαίνουμε τι λένε οι εχθροί μας», του απάντησε
σκυθρωπά η Ερμιόνη. Κατόπιν,
άνοιξε την εφημερίδα της κι εξαφανί-
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στηκε πίσω της μέχρι που ο Χάρι και ο Ρον τελείωσαν το πρωινό
τους. «Τίποτα», είπε τέλος.
Έκλεισε την εφημερίδα και την ακούμπησε δίπλα στο πιάτο της. «Δε
λέει λέξη ούτε για σένα ούτε
για το^ Ντάμπλντορ».
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ περνούσε από τα τραπέΖια και μοίραΖε το
πρόγραμμα των
μαθημάτων.
«Κοιτάξτε τι έχουμε σήμερα!» βόγκηξε ο Ρον. «Ιστορία της μαγείας,
δίωρο φίλτρα, μαντική και
δίωρο άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών... Μπινς, Σνέιπ, Τρελόνι
και Άμπριτζ την ίδια μέρα!
ΕλπίΖω ο Φρεντ κι ο Τζορτζ να τελειοποιήσουν γρήγορα τα πονηρά
Ζαχαρωτά τους...»
«Μήπως με γελούν τ' αφτιά μου;» ακούστηκε η φωνή του Φρεντ, που
μόλις είχε έρθει μαΖί" με
τον Τζορτζ και περνούσε πίσω από τον Χάρι για να καθίσει στη θέση
του. «Κάνουν και οι
επιμελητές κοπάνες;»
«Κοιτάξτε τι έχουμε σήμερα», είπε μουτρωμένος ο Ρον κι έχωσε το
πρόγραμμα κάτω από τη μύτη
του Φρεντ. «Δεν έχω ξαναδεί χειρότερη Δευτέρα».
«Έχεις δίκιο, καημένο αδελφάκι μου», είπε ο Φρεντ μόλις διάβασε το
πρόγραμμα. «Αν θες, σου
δίνω μια ρινορραγική νουγκατί-να στη μισή τιμή».
«Και γιατί τη δίνεις στη μισή τιμή;» ρώτησε καχύποπτα ο Ρον.
«Γιατί θα αιμορραγείς ακατάσχετα, δε βρήκαμε ακόμη το αντίδοτο»,
εξήγησε ο Τζορτζ
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σερβίροντας στο πιάτο του μια καπνιστή ρέγγα.
«Ευχαριστώ», έκανε ο Ρον κοιτώντας κατσουφιασμένος το πρόγραμμα,
«αλλά προτιμώ τα
μαθήματα».
«Μια και μιλάμε για τα πονηρά Ζαχαρωτά», είπε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας με έντονο ύφος τον
Φρεντ και τον Τζορτζ, «δεν επιτρέπεται να βάΖετε αγγελίες για
δοκιμαστές στο εντευκτήριο του
Γκρίφιντορ».
«Ποιος το λέει αυτό;» ρώτησε έκπληκτος ο ΤζΟΡΤζ.
«Εγώ», είπε η Ερμιόνη. «Και ο Ρον».
«Εμένα μη μ' ανακατεύεις», πετάχτηκε ο Ρον.
Η Ερμιόνη τον αγριοκοίταξε. Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ χαχάνισαν
ειρωνικά.
«Σε λίγο θα αλλάξεις μυαλά, Ερμιόνη», είπε ο Φρεντ που βουτύρωνε
μια τηγανίτα. «Τώρα, στο
πέμπτο έτος, θα μας παρακαλάς γονατιστή για ένα πονηρό Ζαχαρωτό».
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«Και γιατί, παρακαλώ, θα χρειαστώ πονηρά Ζαχαρωτά στο πέμπτο
έτος;»
«Γιατί είναι το έτος των Κοινών Διπλωμάτων Μαγείας», απάντησε ο
Τζορτζ.
«Και λοιπόν;»
«Και λοιπόν, έρχονται τα διαγωνίσματα, θα σας αλλάξουν τα
φώτα στο διάβασμα», είπε αυτάρεσκα ο Φρεντ.
«Οι μισοί συμμαθητές μας είχαν πάθει νευρικό κλονισμό όταν
πλησίαΖαν οι εξετάσεις των ΚΔΜ»,
πρόσθεσε χαρούμενα ο Τζορτζ. «Νεύρα, κλάματα... η Πατρίσια
Στίμπσον λιποθυμούσε κάθε
τρεις και
Αίγο...»
«Κι ο Κένεθ Τάουλερ έβγαλε καλόγερους, θυμάσαι;» αναπόλησε ο
Φρεντ.
«Επειδή έριξες φαγουρόσκονη στις πιτζάμες του», συμπλήρωσε
ο Τζορτζ.
«Α, ναι», χαμογέλασε ο Φρεντ. «Το 'χα ξεχάσει. Πού να θυμάμαι όλες
τις φάρσες που έχω
κάνει...»
«Τέλος πάντων, το πέμπτο έτος είναι εφιαλτικό», είπε ο Τζορτζ
συνοψίΖοντας. «Αν σας
ενδιαφέρουν, δηλαδή, τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων. Ο Φρεντ κι
εγώ τα καταφέραμε
κουτσά-στραβά».
«Ναι... πήρατε από τρία ΚΔΜ αν δεν κάνω λάθος», είπε ο Ρον.
«Ναι», έκανε αδιάφορα ο Φρεντ. «Αλλά πιστεύουμε ότι το μέλλον μας
δε βρίσκεται στο χώρο των
ακαδημάίκών επιτευγμάτων».
«Σκεφτήκαμε σοβαρά να μη φοιτήσουμε στο έβδομο έτος», είπε
χαρούμενα ο Τζορτζ, «τώρα
που πήραμε...»
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Το προειδοποιητικό βλέμμα του Χάρι όμως τον έκοψε, μόλις κατάλαβε
ότι ετοιμαΖόταν να
αναφέρει το χρυσάφι του Τριάθλου
που τους χάρισε.
«•-.τώρα που πήραμε τα ΚΔΜ μας», πρόσθεσε βιαστικά ο Τζορτζ. «θέλω
να πω, τι τις
χρειαΖόμαστε τις Εξουθενωτικά Δύσκολες Εξετάσεις Μαγείας; Ξέραμε
όμως ότι η μαμά δε θα μας
επέτρεπε σε καμία περίπτωση να διακόψουμε το σχολείο, ειδικά μετά
την αισχρή
σημπεριφορά του Πέρσι».
«Ωστόσο, θα φροντίσουμε να μην πάει χαμένη η τελευταία μας χρονια
εδώ», έκανε με νόημα ο
Φρεντ ενώ το βλέμμα του αγκάλια-Ζε με αγάπη τη μεγάλη τραπεΖαρία.
«θα την αξιοποιήσουμε
για να κανουμε μια έρευνα αγοράς, θα διαπιστώσουμε τι ακριβώς
Ζητάει ο μέσος μαθητής από
ένα κατάστημα μαγικών τρικ, θα αξιολογή214
σουμε τα συμπεράσματα της έρευνας και θα παράγουμε πρόϊόντα που
ανταποκρίνονται στη
Ζήτηση».
«Και πού θα βρείτε χρυσάφι για να φτιάξετε το μαγαΖί σας;» ρώτησε
σκεπτικά η Ερμιόνη, «θα
χρειαστείτε ένα σωρό συστατικά και υλικά, και, φυσικά, άδεια
λειτουργίας...»
Ο Χάρι δεν κοίταξε τους δίδυμους. Το πρόσωπο του είχε γίνει
κατακόκκινο έριξε επίτηδες το
πιρούνι του κι έσκυψε να το πιάσει. Άκουσε τον Φρεντ να λέει: «Μη
μας κάνεις ερωτήσεις για να
μη σου πούμε ψέματα, Ερμιόνη. Έλα, Τζορτζ, αν φτάσουμε νωρίς, ίσως
καταφέρουμε να
πουλήσουμε μερικά επιμηκυντικά αφτιά πριν από το μάθημα της
βοτανολογίας».
Ο Χάρι ξανακάθισε στη θέση του και είδε τον Φρεντ και τον Τζορτζ
να απομακρύνονται
κρατώντας δυο-τρία τοστ ο καθένας.
«Τι εννοούσε;» ρώτησε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας τον Χάρι και τον Ρον.
«"Μη μας κάνεις
ερωτήσεις..." Μήπως βρήκαν ήδη χρυσάφι για το μαγαΖίτους;»
«Το σκέφτηκα κι εγώ», είπε ο Ρον σμίγοντας τα φρύδια. «Το
καλοκαίρι μου αγόρασαν έναν
καινούργιο μανδύα και απορώ που βρήκαν τις γαλέρες...»
Ο Χάρι αποφάσισε πως ήταν καιρός να στρέψει αλλού τη συΖίί-τηση.
«Λέτε να είναι πράγματι τόσο δύσκολη η φετινή χρονιά; Λόγω των
διαγωνισμάτων;»
«Α, σίγουρα», έκανε ο Ρον. «Αναγκαστικά. Τα ΚΔΜ είναι πολύ
σημαντικά από αυτά εξαρτάται η
επαγγελματική μας αποκατάσταση, και το μέλλον μας γενικότερα.
Μάλιστα, ο Μπιλ μου έχει πει
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ότι κάποια στιγμή φέτος θα κάνουμε και μαθήματα επαγγελματικού
προσανατολισμού. Ώστε να
επιλέξουμε τις ΕΔΕΜ του επόμενου έτους».
«Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε μετά το σχολείο;» ρώτησε τους άλλους
δύο ο
Χάρι λίγο αργότερα, όταν έφυγαν από την τραπεΖαρία και
κατευθύνονταν προς την αίθουσα όπου διδασκόταν η ιστορία της
μαγείας.
«Όχι ακριβώς», απάντησε ο Ρον. «Αν και...» Κόμπιασε. «Τι;» τον
παρακίνησε ο Χάρι.
«Σκέφτομαι τους χρυσούχους... είναι και οι πρώτοι!» είπε αυθόρμητα
ο Ρον.
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«Αυτό να λέγεται», συμφώνησε Ζωηρά ο Χάρι.
«Αλλά δέχονται μόνο την αφρόκρεμα», συνέχισε ο Ρον. «Πρέπει να
είσαι άπαιχτος. Εσύ έχεις
αποφασίσει, Ερμιόνη;»
«Δεν ξέρω», απάντησε εκείνη, «θα 'θελα να κάνω κάτι αξιόλογο».
«Και οι χρυσούχοι αξιόλογοι είναι!» πετάχτηκε ο Χάρι.
«Ναι, δε λέω, αλλά υπάρχουν κι άλλα αξιόλογα πράγματα», συνέχισε
συλλογισμένη η Ερμιόνη,
«θέλω να πω, θα μπορούσα να αναπτύξω το ΜΥΞΑ...»
Ο Χάρι κι ο Ρον απέφυγαν να κοιταχτούν.
Η ιστορία της μαγείας ήταν κατά κοινή ομολογία το πιο Βαρετό
μάθημα που εμφανίστηκε ποτέ
στον κόσμο των μάγων. Ο κύριος Μπινς, ο καθηγητής-φάντασμα, είχε
μιαν ασθματική μονότονη
φωνή που σε αποκοίμιΖε μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο (πεντάλεπτο αν
έκανε και Ζέστη). Ποτέ δεν
άλλαΖε τον τρόπο διδασκαλίας του: αγόρευε χωρίς παύση ενώ οι
μαθητές κρατούσαν,
υποτίθεται, σημειώσεις ή, για να είμαστε ακριβείς, κοίταΖαν
γλαρωμένοι το κενό. Ο Χάρι κι ο Ρον
κατάφερναν να περνούν το μάθημα του αντιγράφοντας τις σημειώσεις
της Ερμιόνης πριν από τα
διαγωνίσματα- ήταν η μόνη που μπορούσε να αντισταθεί στη
νανουριστική επίδραση
της φωνής του Μπινς.
Εκείνη την ημέρα υπέστησαν επί τρία τέταρτα της ώρας μιαν αποχαυνωτική διάλεξη με θέμα
τους πολέμους των γιγάντων. Απ' ότι κατάλαβε ο Χάρι, το πρώτο
τουλάχιστον δεκάλεπτο που
πρόσεξε, το θέμα αυτό θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον στα χέρια ενός
άλλου καθηγητή. Έπειτα όμως
το μυαλό του αποσυντονίστηκε και πέρασε το υπόλοιπο μισάωρο
παίζοντας κρεμάλα με τον Ρον,
ενώ η Ερμιόνη τουσ αγριοκοίταΖε με την άκρη του ματιού της.
«Να δω τι θα κάνετε», τους είπε παγερά καθώς έβγαιναν από την τάξη
(ο Μπινς έφυγε
περνώντας μέσα από το μαυροπίνακα), «αν αρνηθώ φέτος να σας
δανείσω τις σημειώσεις μου».
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«θα κοπούμε στις εξετάσεις», απάντησε ο Ρον. «Αν θέλεις να πάρεις
τέτοιο κρίμα στο λαιμό
σου...»
«θα σας άξιΖε», αντέτεινε νευριασμένη εκείνη. «Δεν κάνετε καμία
προσπάθεια να τον
παρακολουθήσετε».
«Κάνεις λάθος», διαφώνησε ο Ρον. «Το ξέρεις πως εμείς δεν έχουμε
το μυαλό, τη μνήμη και την
αυτοσυγκέντρωση σου. Είσαι Πολύ πιο έξυπνη από μας, γιατί
επιμένεις να μας το θυμίσεις;»
«Δε με ρίχνεις με κάτι τέτοια», είπε η Ερμιόνη, αλλά φαινόταν
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πως ο θυμός της είχε αρχίσει να καλμάρει καθώς έβγαινε πρώτη στο
βρεγμένο προαύλιο.
Εκείνη την ώρα ψιχάλιζε και οι σιλουέτες των μαθητών που στέκονταν
στην αυλή φάνταΖαν
θολές. Οι τρεις τους διάλεξαν μια προστατευμένη γωνιά κάτω από ένα
μπαλκόνι κι ανασήκωσαν
τους γιακάδες τους για να προφυλαχτούν από τον παγωμένο αέρα του
Σεπτέμβρη. Αναρωτιόνταν
τι θα τους έβαΖε ο Σνέιπ στο πρώτο μάθημα της χρονιάς. Πάνω που
είχαν συμφωνήσει πως θα
ήταν κάτι φοβερά δύσκολο για να τους αιφνιδιάσει ύστερα από δύο
μήνες διακοπών, μια φιγούρα
ξεπρόβαλε από τη γωνία και ήρθε προς το μέρος τους.
«Γεια σου, Χάρι!»
Ήταν η Τσο Τσανγκ και, το κυριότερο, ήταν και πάλι μόνη της,
πράγμα εξαιρετικά ασυνήθιστο. Η
Τσο είχε πάντα γύρω της τις πρόσχαρες φιλενάδες της ο Χάρι
θυμήθηκε την αγωνία του όταν
προσπαθούσε να την ξεμοναχιάσει για να την καλέσει στο
χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.
«Γεια», είπε ο Χάρι κοκκινίζοντας σαν παντζάρι. Ευτυχώς αυτή τη
φορά δεν είμαι λουσμένος στο
βρομοΖούμι, σκέφτηκε. Προφανώς, και η Τσο σκεφτόταν κάτι παρόμοιο.
«Βλέπω κατάφερες να καθαριστείς».
«Ναι», χαμογέλασε ο Χάρι σαν να ήταν διασκεδαστική κι όχι
εξευτελιστική η τελευταία τους
συνάντηση. «Ε... πώς... πώς πέρασες το καλοκαίρι;»
Με το που το ξεστόμισε, το μετάνιωσε αμέσως. Ο Σέντρικ ήταν το
αγόρι της Τσο και σίγουρα η
ανάμνηση του θανάτου του θα κατέστρεψε τις διακοπές της, όπως και
τις δικές του άλλωστε. Τα
χαρακτηριστικά του προσώπου της σαν να τραβήχτηκαν λίγο, ωστόσο
είπε: «Τα συνηθισμένα,
ξέρεις...»
«Ει, αυτό το σήμα δεν έχουν οι Σίφουνες;» πετάχτηκε ξαφνικά ο Ρον,
δείχνοντας το γαλάζΙο σήμα
με τα χρυσά αρχικά «ΣΤ» που η Τσο φορούσε στο στήθος της. «Είσαι
οπαδός τους;»
«Ναι», απάντησε αργόσυρτα η Τσο.
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«Από παλιά ή τώρα που πήραν το πρωτάθλημα;» επέμεινε ο Ρον με
ανάρμοστη, όπως φάνηκε
στον Χάρι, επιθετικότητα.
«Από έξι χρόνων», αποκρίθηκε ψυχρά η Τσο. «Λοιπόν... θα τα
ξαναπούμε, Χάρι». Αμέσως,
έκανε μεταβολή κι έφυγε.
Η Ερμιόνη περίμενε να απομακρυνθεί η Τσο προτού στραφεί στον Ρον.
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«Δεν έχεις ίχνος διακριτικότητας!» «Γιατί; Εγώ τη ρώτησα απλώς...»
«Δεν κατάλαβες πως ήθελε να μιλήσει ιδιαιτέρως με τον Χάρι;» «Και
γιατί δεν του μιλούσε; Ποιος
την εμπόδιζε;» «Τιστηνευχή σου ήρθε και της επιτέθηκες για την
ομάδα της;» «Της επιτέθηκα;
Δεν της επιτέθηκα, απλώς τη...» «Τι σε νοιάΖει εσένα αν
υποστηρίζει τους Σίφουνες;» «'Έλα
τώρα, οι μισοί απ' όσους βλέπεις να φοράνε αυτό το σήμα το
αγόρασαν μόλις πέρυσι...» «Και τι
σημασία έχει αυτό;»
«Έχει, γιατί δείχνει ότι δεν είναι πραγματικοί οπαδοί, απλώς
έσπευσαν ΝΑ πάρουν το μέρος του
νικητή...»
«Το κουδούνι», παρενέβη βαριεστημένα ο Χάρι, γιατί ο Ρον και η
Ερμιόνη δεν το είχαν ακούσει
απ' τις φωνές τους. Συνέχισαν να τσακώνονται σε όλο το δρόμο μέχρι
το μπουντρούμι του Σνέιπ,
γεγονός που έδωσε στον Χάρι την ευκαιρία να σκεφτεί: κάτι ο Ρον,
κάτι ο Νέβιλ,θαήταν τυχερός
αν κατόρθωνε να μιλήσει δύο λεπτά με την Τσο και να τα θυμάται
μετά χωρίς να νιώθει την
επιθυμία να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα.
Παρόλλα αυτά, συλλογιΖόταν καθώς περίμενε με τους άλλους έξω από
την αίθουσα του Σνέιπ,
ήρθε από μόνη της να του μιλήσει. Ήταν το κορίτσι του Σέντρικ
κανονικά θα έπρεπε να τον μισεί
που Βγήκε Ζωντανός από το λαβύρινθο του Τριάθλου ενώ ο Σέντρικ
πέθανε. Εκεινη όμως του
μιλούσε με πολύ φιλικό τρόπο, όχι σαν να τον θεωρούσε ψεύτη, ή
τρελό, ή υπεύθυνο για το
θάνατο του Σέ-Ντρικ... να, ήρθε να του μιλήσει με δική της
πρωτοβουλία και μάλιστα για δεύτερη
φορά μέσα σε δύο μέρες... και στη σκέψη αυτή, το κέφι του έφτιαξε.
Ακόμη και το δυσοίωνο
τρίξιμο με το οποίο άνοιξε η πόρτα του Σνέιπ δεν κατάφερε να
σβήσει τη σπίθα της ελπίδας που
φούντωνε στο στήθος του. Μπήκε στην αίθουσα πίσω από τον Ρον και
την Ερμιόνη και τους
ακολούθησε στο συνηθισμένο τραπέΖι τους στο βάθος, αγνοώντας τις
πνιχτές θυμωμένες τους
φωνές καθώς συνέχιΖαν τον καβγά τους.
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«Καθίστε», είπε ψυχρά ο Σνέιπ κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Δεν
υπήρχε λόγος να τους πει να
κάνουν ησυχία μόλις ακούστηκε το κλείσιμο της πόρτας, σταμάτησαν
οι θόρυβοι κι έπεσε άκρα
ισιχία. και μόνο η παρουσία του Σνέιπ ήταν αρκετή για να μην
ακούγεται κιχ.
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«Πριν αρχίσουμε το σημερινό μάθημα», είπε ο Σνέιπ καθώς πήγαινε
στην έδρα, «θα
ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τον ιούνιο θα δώσετε σημαντικές
εξετάσεις, που θα
πιστοποιήσουν κατά πόσο αφομοιώσατε τη σύνθεση και τη χρήση των
μαγικών φίλτρων.
Αν και υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί μπουμπουνοκέφαλοι σε αυτή την
τάξη, ελπίΖω να
καταφέρουν να πιάσουν τη Βάση, αλλιώς... θα υποστούν τη
δυσαρέσκεια μου».
Το βλέμμα του σταμάτησε στον Νέβιλ, που ξεροκατάπιε.
«Του χρόνου, φυσικά, πολλοί από σας θα πάψουν να με έχουν
καθηγητή», συνέχισε ο
Σνέιπ. «Παίρνω μόνο τους καλύτερους στις ΕΔΕΜ μαγικών φίλτρων,
πράγμα που
σημαίνει ότι με ορισμένους θα αποχαιρετιστούμε αναγκαστικά».
Κοίταξε τον Χάρι σφίγγοντας τα χείλη του. Ο Χάρι του ανταπέδωσε το
βλέμμα,
χαρούμενος που θα γλίτωνε από το μάθημα μαγικών φίλτρων την
επόμενη χρονιά.
«Αλλά έχουμε μια ολόκληρη χρονιά πριν από την ευτυχή στιγμή του
αποχαιρετισμού
μας», είπε ήρεμα ο Σνέιπ, «γι' αυτό, είτε θέλετε είτε δε θέλετε να
συνεχίσετε στις ΕΔΕΜ,
σας συμβουλεύω να κατα-βάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
επιτύχετε στις φετινές
εξετάσεις το υψηλό επίπεδο που απαιτώ από τους μαθητές μου.
«Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα φίλτρο που μπαίνει συχνά στα Κοινά
Διπλώματα
Μαγείας: το εκχύλισμα γαλήνης, ένα φίλτρο που καταπολεμά το άγχος
και κατευνάΖει την
ανησυχία. Σας προειδοποιώ: αν σας πέσουν παραπανίσια υλικά, αυτός
που θα το πιει θα
βυθιστεί σε ένα βαρύ και συχνά μη αναστρέψιμο ύπνο, γι' αυτό
απαιτείται μεγάλη
προσοχή». Στα αριστερά του Χάρι, η Ερμιόνη ανακά-θισε με ύφος
απόλυτης
προσήλωσης. «Τα συστατικά και η μέθοδος παρασκευής» -ο Σνέιπ έκανε
μια κοφτή
κίνηση με το ραβδί του κείνοι στον πίνακα». Πράγματι, η συνταγή
εμφανίστηκε στον πίνακα. «θα βρείτε ό,τι χρειάΖεστε» -χτύπησε πάλι το ραβδί του— «στο
ντουλάπι υλικών».
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Αμέσως άνοιξε η πόρτα του ντουλαπιού. «Έχετε μία ώρα στη διάθεση
σας».
Όπως το είχαν προβλέψει ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη, ο Σνέιπ δε θα
μπορούσε να τους
βάλει δυσκολότερο φίλτρο. Τα συστατικά έπρεπε να προστεθούν στο
τσουκάλι με τη
σωστή σειρά και ποσότητα το μείγμα έπρεπε να ανακατευτεί για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρώτα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και
ύστερα αντίστροφα η
θερμοκρασία της φωτιάς έπρεπε να χαμηλώ219
σει μια συγκεκριμένη στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και για
συγκεκριμένο αριθμό
λεπτών, προτού προστεθεί το τελευταίο συστατικό.
«Τώρα το φίλτρο σας θα πρέπει να βγάΖει έναν αραιό ασημή αχνό»,
φώναξε ο Σνέιπ
δέκα λεπτά προτού ολοκληρωθεί ο βρασμός.
Ο Χάρι, που ήταν λουσμένος στον ιδροτά, κοίταξε απελπισμένος γύρω
του. Από το δικό
του τσουκάλι έβγαινε πυκνός γκρίΖος καπνός από του Ρον πετιόνταν
πράσινες σπίθες. Ο
Σίμους συδαύ-λίΖε ανήσυχος τη φωτιά κάτω από το τσουκάλι του, που
κόντευε να
σβήσει. Ωστόσο, από την επιφάνεια του φίλτρου της Ερμιόνης
αναδυόταν ένας διάφανος
ασημής αχνός. Καθώς ο Σνέιπ περνούσε από δίπλα της, έριξε μια
ματιά πάνω από τη
γαμψή μύτη του χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο, πράγμα που σήμαινε
ότι δε βρήκε τίποτα
να επικρίνει.
Όταν έφτασε όμως στο τσουκάλι του Χάρι, ο Σνέιπ κοντοστάθηκε και
κοίταξε με ένα
μοχθηρό χαμόγελο στα χείλη.
«Τι είναι αυτό το πράμα, Πότερ;»
Οι μαθητές του Σλίθεριν, που κάθονταν στις πρώτες σειρές της
αίθουσας, γύρισαν
χαρούμενοι προς το μέρος τους το διασκέδαζαν με όλη τους την
καρδιά όταν ο Σνέιπ
κατσάδιαΖε τον Χάρι.
«Εκχύλισμα γαλήνης», μουρμούρισε νευρικά ο Χάρι.
«Πες μου κάτι, Πότερ», συνέχισε μειλίχια ο Σνέιπ, «ξέρεις να
διαβάΖεις;»
Ο Ντράκο Μαλφόι γέλασε.
«Μάλιστα, κύριε», απάντησε ο Χάρι, σφίγγοντας στο χέρι το ραβδί
του.
«Για διάβασε μου την τρίτη αράδα της συνταγής».
Ο Χάρι κοίταξε το μαυροπίνακα μισοκλείνοντας τα μάτια του δεν ήταν
εύκολο να διαβάσει
τις οδηγίες με όλους αυτούς τους πολύχρωμους ατμούς που κατέκλυΖαν
τώρα το
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μπουντρούμι.
«Προσθέστε τον κονιορτοποιημένο σεληνόλιθο κι ανακατέψτε τρεις
φορές προς την
αντίστροφη φορά των δεικτών του ρολογιού, αφήστε το να σιγοβράσει
επτά λεπτά και
προσθέστε δύο σταγόνες από σιρόπι ελλέβορου».
Του λύθηκαν τα γόνατα. Είχε αφήσει το μείγμα του να σιγοβράζει για
επτά λεπτά, αλλά
δεν είχε προσθέσει το σιρόπι ελλέβορου, και ύστερα πέρασε
κατευθείαν στην τέταρτη
αράδα της συνταγής.
«Έκανες όλα όσα λέει η τρίτη αράδα, Πότερ;»
220
«Όχι», ψιθύρισε ο Χάρι.
«Ορίστε;»
«Όχι», είπε πιο δυνατά ο Χάρι. «Ξέχασα τον ελλέβορο».
«Το ξέρω, Πότερ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το παρασκεύασμα
είναι τελείως άχρηστο.
£ξαφαν;σιους/»
Το φίλτρο του Χάρι εξαφανίστηκε μεμιάς κι αυτός απόμεινε να στέκει
σαν χαΖός μπροστά στο
άδειο τσουκάλι του.
«Όσοι καταφέρατε να διαβάσετε τις οδηγίες, γεμίστε μια μποτίλια με
δείγμα του φίλτρου σας,
κολλήστε μια ετικέτα με καθαρογραμμένο το όνομα σας και φέρτε τη
στην έδρα να την ελέγξω»,
είπε ο Σνέιπ. «Εργασία: τριάντα εκατοστά περγαμηνής με τις
ιδιότητες του σεληνόλιθου και τις
χρήσεις του στην παρασκευή φίλτρων, παράδοση την Πέμπτη».
Ενώ οι άλλοι γύρω του γέμιΖαν τις μποτίλιες τους, ο Χάρι μάΖευε τα
πράγματα του βράζοντας
από θυμό. Το φίλτρο του δεν ήταν χειρότερο από του Ρον, που
ανάδιδε τώρα μια μπόχα
κλούβιου αβγού ούτε από του Νέβιλ, που ήταν σαν μισοπηγμένο
τσιμέντο κι ο Νέ-βιλ
αναγκάστηκε να το βγάλει με τις χούφτες από το τσουκάλι του ωστόσο
μόνο αυτός είχε σίγουρο
ένα ολοστρόγγυλο μηδέν για την εργασία της ημέρας. Έβαλε το ραβδί
στην τσάντα του και κάθισε
στη θέση του, κοιτάΖοντας τους άλλους που πήγαιναν στην έδρα τις
γεμισμένες και σφραγισμένες
μποτίλιες τους. Όταν χτύπησε επιτέλους το κουδούνι, ο Χάρι ήταν ο
πρώτος που βγήκε από το
μπουντρούμι και είχε αρχίσει ήδη να τρώει το μεσημεριανό του μόλις
ο Ρον και η Ερμιόνη
έφτασαν στη μεγάλη τραπεΖαρία. Η μαγική οροφή ήταν ακόμη πιο
ανταριασμένη από το πρωί.
Βροχή μαστίγωνε τα ψηλά παράθυρα.
«Ήταν μεγάλη αδικία», προσπάθησε να τον παρηγορήσει η Ερμιόνη
καθώς καθόταν δίπλα του
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και έβαΖε στο πιάτο της ένα κομμάτι τυρόπιτα. «Το φίλτρο του Γκόιλ
ήταν πολύ χειρότερο από το
δικό σου μόλις το έβαλε στην μποτίλια, έγινε χίλια κομμάτια κι
άρπαξε φωτιά ο μανδύας του».
«Και πότε μου φέρθηκε δίκαια ο Σνέιπ;» ρώτησε ο Χάρι, κοιτώντας
βλοσυρά το πιάτο του.
Οι άλλοι δεν απάντησαν γνώριΖαν την αμοιβαία έχθρα του Σνέιπ και
του Χάρι, που γεννήθηκε
από την πρώτη στιγμή που ο νεαρός πάτησε το πόδι του στο
«Χόγκουαρτς».
«'ΗλπίΖα πως θα 'χε μαλακώσει κάπως φέτος», είπε απογοητεϋ221\
μένει η Ερμιόνη, «θέλω να πω... ξέρετε...» κοίταξε προσεκτικά ένα
γύρω δεξιά κι αριστερά τους
υπήρχαν καμιά ντουΖίνα άδειες θέσεις και κανένας δεν περνούσε
κοντά από το τραπέΖΙ τους.
«Τώρα που είναι στο Τάγμα και τα σχετικά...»
«Δεν αλλάΖει ο άνθρωπος!» σχολίασε βαθυστόχαστα ο Ρον. «Άλλωστε,
εγώ το έλεγα πάντα πως
είναι τρελός ο Ντάμπλντορ που εμπιστεύεται τον Σνέιπ. Τι απόδειξη
έχουμε ότι έπαψε πράγματι
να δουλεύει για τον Ξέρετε-Ποιον;»
«Είμαι βέβαιη ότι ο Ντάμπλντορ έχει άφθονες αποδείξεις, έστω
κι αν δεν τις μοιράΖεται μαΖί σου», τον ειρωνεύτηκε η Ερμιόνη.
«θα σκάσετε επιτέλους εσείς οι δύο;» αγανάκτησε ο Χάρι καθώς ο Ρον
άνοιγε το στόμα του να
απαντήσει. Η Ερμιόνη και ο Ρον κο-κάλωσαν ήταν κι οι δυο θυμωμένοι
και μουτρωμένοι. «Δεν
μπορείτε να το βουλώσετε λιγάκι; Τσακώνεστε σαν το σκύλο με τη
γάτα, μου σπάσατε τα νεύρα».
Παράτησε την τυροπιτά του, κρέμασε
τη σάκα του στον ώμο κι έφυγε.
Ανέβηκε δυο δυο τα σκαλοπάτια της μαρμάρινης σκάλας, κόντρα στο
ρεύμα των μαθητών που
κατέβαιναν για φαγητό. Ο θυμός που φούντωσε τόσο απότομα μέσα του
τον έκαιγε ακόμη, και με
ένα αίσθημα μοχθηρής ικανοποίησης συλλογιζόταν τα έκπληκτα πρόσωπα
του Ρον και της
Ερμιόνης. Καλά να πάθουν, σκέφτηκε, το έχουν παρακάνει...
τσακώνονται όλη την ώρα... δεν
τους αντέχω άλλο...
Σε ένα κεφαλόσκαλο προσπέρασε το μεγάλο πίνακα του σερ Κάντογκαν
του ιππότη ο σερ
Κάντογκαν τράβηξε το ξίφος του κι άρχισε να το κραδαίνει προς το
μέρος του Χάρι, που τον
αγνόησε.
«Γύρνα πίσω, άτιμο σκυλί! Στάσου να πολεμήσεις!» φώναξε ο σερ
Κάντογκαν με πνιχτή φωνή
μέσα από το κράνος του, αλλά ο Χάρι συνέχισε απτόητος το δρόμο
του. Ο σερ Κάντογκαν
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επιχείρησε να τον ακολουθήσει περνώντας στο διπλανό πίνακα, μα τον
πήρε στο κυνήγι ο
ένοικος του, ένα μεγάλο αγριεμένο λυκόσκυλο.
Ο Χάρι πέρασε το υπόλοιπο διάλειμμα του φαγητού καθισμένος
ολομόναχος κάτω από την
καταπακτή στην κορφή του βόρειου πυργίσκου. Έτσι, όταν χτύπησε το
κουδούνι, ήταν ο πρώτος
που ανέβηκε την ασημένια σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα της
Σίβυλλας Τρελόνι.
Μετά τα φίλτρα, η μαντική ήταν το δεύτερο χειρότερο του μάθημα
γεγονός που οφειλόταν κυρίως
στην εκνευριστική συνήθεια της
222
καθηγήτριας Τρελόνι να προβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον
πρόωρο θάνατο του. Ήταν
μια λιπόσαρκη γυναίκα, τυλιγμένη σαν κρεμμύδι μ' εσάρπες και
φορτωμένη με φανταχτερά
χάϊμαλιά και χάντρες, η οποία θϋμίΖε στον Χάρι έντομο, καθώς τα
τεράστια γυαλιά που φορούσε
πολλαπλασίαΖαν αφύσικα το μέγεθος των ματιών της. Μόλις μπήκε στην
αίθουσα, η καθηγήτρια
μοίραΖε κάτι παλιά δερματόδετα Βιβλία στα τραπεΖάκια που ήταν
διάσπαρτα στην αίθουσα. Το
φως όμως που σκόρπίΖαν τα τυλιγμένα με φουλάρια φωτιστικά και η
μικρή αρωματική φωτιά στο
τζάκιήταν τόσο λιγοστό ώστε η καθηγήτρια δεν αντιλήφθηκε τον Χάρι
όταν αυτός διάλεξε μια θέση
στις σκιές. Τα επόμενα πέντε λεπτά ήρθαν και τα υπόλοιπα παιδιά
της τάξης. Ο Ρον ξεπρόβαλε
από την καταπακτή, κοίταξε ολόγυρα, εντόπισε τον Χάρι και πήγε
κατευθείαν προς το μέρος του
ή, τέλος πάντων, όσο ευθεία του επέτρεπαν τα τραπεΖάκια, οι
καρέκλες και τα τεράστια «πουφ»
ανάμεσα από τα οποία ήταν υποχρεωμένος να περάσει.
«Σταματήσαμε να τσακωνόμαστε με την Ερμιόνη», είπε καθώς καθόταν
δίπλα στον Χάρι.
«Ωραία», γρύλισε εκείνος.
«Αλλά η Ερμιόνη λέει ότι καλό θα ήταν να σταματήσεις κι εσύ να
ξεσπάς πάνω μας τα νεύρα
σου», συνέχισε ο Ρον.
«Δεν...»
«Σου μεταφέρω απλώς το μήνυμα της», τον διέκοψε ο Ρον. «Αν και
πιστεύω πως έχει δίκιο. Δε
φταίμε εμείς για τον τρόπο που σου φέρονται ο Σίμους και ο Σνέιπ».
«Ποτέ δεν είπα...»
«Καλημέρα», είπε τότε η καθηγήτρια Τρελόνι με τη συνηθισμένη
βραχνή κι ονειροπόλα φωνή της,
κι ο Χάρι έκοψε τη φράση του στη μέση είχε εκνευριστεί πάλι και,
κατά βάθος, ντρεπόταν για τη
συμπεριφορά του. «Καλωσορίσατε στο μάθημα της μαντικής. Στη
διάρκεια των διακοπών

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

παρακολουθούσα με προσοχή τη μοίρα σας και βλέπω, με μεγάλη μου
ευχαρίστηση, ότι
επιστρέψατε όλοι σώοι και ασφαλείς στο "Χόγκουαρτς", όπως είχα,
φυσικά, προβλέψει.
»Στα τραπεΖία σας θα βρείτε αντίτυπα του Ονειροκρίτη, του Ίνι-γκο
μάγκο. Η ερμηνεία των
ονείρων είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους πρόβλεψης του
μέλλοντος και, κατά πάσα
πιθα'νότητα, ένα από τα θέματα που θα πέσουν στις εξετάσεις σας.
Ό^ ότι πιστεύω πως η
επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις έχει την πα223
ραμικρή σημασία σε ότι αφορά την ιερή τέχνη της μαντικής. Αν έχετε
το εσωτερικό μάτι, δε σας
χρειάΖονται βαθμοί και πτυχία. Ωστόσο ο κύριος διευθυντής επιμένει
να διαγωνιστείτε, οπότε...»
Η φωνή της έσβησε απαλά κι όλοι κατάλαβαν ότι η καθηγήτρια Τρελόνι
θεωρούσε το μάθημα της
υπεράνω ευτελών διαδικασιών όπως οι εξετάσεις.
«Ανοίξτε, παρακαλώ, τα βιβλία σας στην εισαγωγή και διαβάστε τι
λέει ο μάγκο για την ερμηνεία
των ονείρων. Ύστερα χωριστείτε σε Ζευγάρια και, με τη βοήθεια του
Ονειροκρίτη, ερμηνεύστε ο
ένας τα πιο πρόσφατα όνειρα του άλλου. ΑρχίΖουμε».
Είχε κι ένα καλό αυτό το μάθημα: ότι δεν ήταν δίωρο. 'Όταν
διάβασαν όλοι την εισαγωγή του
βιβλίου, τους έμεναν μόλις δέκα λεπτά για την ερμηνεία των
ονείρων. Στο τραπέΖΙ δίπλα στον
Χάρι και τον Ρον, ο Ντιν είχε Ζευγαρώσει με τον Νέβιλ, που άρχισε
ευθύς να περιγράφει έναν
περίπλοκο εφιάλτη με ένα γιγάντιο ψαλίδι που πετσόκοψε το καλό
καπέλο της γιαγιάς του. Ο
Χάρι κι ο Ρον κοιτάΖονταν κατσουφιασμένοι.
«Εγώ δε θυμάμαι ποτέ τα όνειρα μου», είπε ο Ρον. «Πες εσύ».
«Δεν μπορεί, όλο και κάποιο θα θυμάσαι», έκανε εκνευρισμένος ο
Χάρι.
Δε σκόπευε να μοιραστεί με κανέναν τα όνειρα του. Ήξερε πο-λύ καλά
τι σήμαινε ο τακτικός
εφιάλτης του με το νεκροταφείο. Δε χρειαΖόταν να του τον εξηγήσει
ο Ρον, η καθηγήτρια Τρελόνι
ή ο ηλίθιος Ονειροκρίτης.
«Να, προχτές τη νύχτα ονειρεύτηκα ότι έπαίΖα κουίντιτς», είπε ο
Ρον σμίγοντας τα φρύδια στην
προσπάθεια να θυμηθεί. «Τι λες να σημαίνει;»
«Προφανώς ότι θα σε καταβροχθίσει ένα γιγάντιο λουκούμι ή κάτι
τέτοιο», αποκρίθηκε ο Χάρι
φυλλομετρώντας αδιάφορα τον Ονειροκρίτη. Ήταν πολύ βαρετό να
ψάχνει στον Ονειροκρίτη τα
διάφορα στοιχεία του ονείρου κι απελπίστηκε όταν η καθηγήτρια
Τρελό-ν! τους έβαλε εργασία να
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κρατήσουν ημερολόγιο ονείρων για ένα μηνα. Σαν χτύπησε το
κουδούνι, ο Χάρι κι ο Ρον ήταν οι
πρώτοι που πήγαν στη σκάλα. Ο Ρον μουρμούριΖε δυνατά:
«Έχεις συνειδητοποιήσει πόσες εργασίες έχουμε ήδη; Ο Μπινς έβαλε
μισό μέτρο εργασία για
τους πολέμους των γιγάντων, ο σνειπ τριάντα πόντους για τους
σεληνόλιθους και τώρα η Τρελόνι
θέλει να κρατάμε ημερολόγιο ονείρων! Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν
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δίκιο γι' αυτά που έλεγαν για τα ΚΔΜ. ΕλπίΖω να μη μας Βάλει
εργασία κι αυτή η Άμπριτζ...»
Όταν μπήκαν στην αίθουσα του μαθήματος της άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, βρήκαν
την καθηγήτρια Άμπριτζ καθισμένη ήδη στην έδρα. Φορούσε την ίδια
χνουδωτή ρόζ Ζακέτα όπως
το προηγούμενο βράδυ κι ένα μαύρο βελούδινο φιόγκο στα μαλλιά, που
θύμισε στον Χάρι
τεράστια μύγα καθισμένη απερίσκεπτα ΣΤΟ κεφάλι ενός ακόμη πιο
τεράστιου βατράχου.
Τα παιδιά μπήκαν αθόρυβα στην τάξη η καθηγήτρια Άμπριτζ ήταν ακόμη
«αστάθμητος
παράγοντας» και κανένας δεν ήξερε το Βαθμό της αυστηρότητας της.
«Καλησπέρα σας!» είπε όταν κάθισαν όλοι στις θέσεις τους. Μερικοί
μουρμούρισαν άκεφα:
«Καλησπέρα». «Τς, τς, τς», έκανε η καθηγήτρια. «Τι απάντηση είναι
αυτή; θα ήθελα, παρακαλώ,
να απαντήσετε: "Καλησπέρα, κυρία Αμπριτζ". Πάμε απ' την αρχή.
Καλησπέρα, παιδιά!»
«Καλησπέρα, κυρία Άμπριτζ», είπαν όλοι μαΖί". «Είδατε τι εύκολο
που είναι;» είπε μειλίχια η
καθηγήτρια. «Και τώρα κρύψτε τα ραβδιά σας και βγάλτε τις πένες
σας».
Πολλά παιδιά κοιτάχτηκαν κατσουφιασμένα ήξεραν από πείρα ότι η
εντολή «κρυφτέ τα ραβδιά
σας» σήμαινε ότι θ' ακολουθούσε ένα μάθημα χωρίς ίχνος
ενδιαφέροντος. Ο Χάρι έκρυψε το
ραβδί στη σάκα του κι έβγαλε πένα, μελάνι και περγαμηνή. Η
καθηγήτρια Άμπριτζ άνοιξε την
τσάντα της, έβγαλε το ραβδί της που ήταν ασυνήθιστα κοντό και
χτύπησε το μαυροπίνακα με μια
κοφτή κίνηση. Εμφανίστηκαν οι λέξεις:
Άμυνα Εναντίον των Σκοτεινών Τεχνών Επιστροφή στις Βασικές Αρχές
«Η διδασκαλία αυτού του μαθήματος υπήρξε μέχρι τώρα αποσπασματική
και χωρίς μέθοδο, έτσι
δεν είναι;» άρχισε η κυρία Άμπριτζ στρέφοντας το πρόσωπο της προς
το μέρος της τάξης με τα
χέρια πλεγμένα μπροστά της. «Η συνεχής αλλαγή καθηγητών, πολλοί
από τους οποίους δεν
ακολούθησαν το αναλυτικό πρόγραμματου υπουργείου, είχε δυστυχώς ως
αποτέλεσμα να μείνετε
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πολύ πισω από το επίπεδο που απαιτείται στις φετινές σας
εξετάσεις.
»Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι αυτά τα
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προΒλήματα λύθηκαν. Φέτος θα παρακολουθήσουμε ένα άρτιο πρόγραμα
σπουδών, εγκεκριμένο
από το υπουργείο, με κύριο άξονα τη θεωρία. Αντιγράψτε, παρακαλώ,
στις περγαμηνές σας».
Χτύπησε ξανά το μαυροπίνακα το πρώτο κείμενο εξαφανίστηκε δίνοντας
τη θέση του στους
«Στόχους του Μαθήματος».
1. Κατανόηση των αρχών που διέπουν την αμυντική μαγεία.
2. Αναγνώριση των περιπτώσεων όπου μπορεί να εφαρμοστεί νομίμως η
αμυντική μαγεία.
3. Πλαίσιο πρακτικής εφαρμογής της αμυντικής μαγείας.
Τα επόμενα λεπτά η αίθουσα πλημμύρισε από το θόρυβο που έκαναν οι
πένες καθώς έξυναν τις
περγαμηνές. Όταν αντέγραψαν όλοι τους τρεις στόχους του μαθήματος,
η καθηγήτρια Άμπριτζ
ρώτησε: «Έχετε όλοι το βιβλίο Η θεωρία της Αμυντικής Μαγείας του
Γουίλμπερτ Σλίνκχαρντ;»
Ένας καταφατικός ψίθυρος διέτρεξε την τάξη. «Ας κάνουμε άλλη μια
προσπάθεια, παιδιά», είπε η
καθηγήτρια Άμπριτζ. «Όταν σας κάνω μια ερώτηση, θέλω να απαντάτε:
"Μάλιστα, κυρία Άμπριτζ"
ή "Όχι, κυρία Άμπριτζ". Λοιπόν, έχετε όλοι το βιβλίο Η θεωρία της
Αμυντικής Μαγείας του
Γουίλμπερτ Σλίνκχαρντ;» Η αίθουσα αντιλάλησε από ένα: «Μάλιστα,
κυρία Άμπριτζ». «Ωραία»,
είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ. «Τώρα ανοίξτε τα βιβλία σας στην πέμπτη
σελίδα και διαβάστε το
"Κεφάλαιο 1: Βασικές Αρχές για Αρχαρίους". Δε χρειάΖεται να
μιλάτε».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ τραβήχτηκε από τον πίνακα και κάθισε Στην
έδρα, παρατηρώντας τους με
τα γουρλωτά βατραχίσια μάτια
της; Ο Χάρι γύρισε στην πέμπτη σελίδα του βιβλίου του κι άρχισε
ναδιαβάΖει.
Ηταν φοβερά βαρετό, τόσο που συναγωνιΖόταν τις παραδόσεις του
καθηγητή Μπινς.
Δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί σε λίγο συνιδητοποίησε πως είχε
διαβάσει έξι φορές την ίδια
πρόταση χωρίς να έχει συγκρατήσει παρά μόνο τις πρώτες λέξεις.
Πέρασαν μερικά λεπτά. Δίπλα
του ο Ρον στριφογύριΖε την πένα του κοιτάΖοντας αφιρημένα το ίδιο
σημείο της σελίδας. Ο Χάρι
έριξε ένα βλέμμα δίπλα του κι ένιωσε τόση έκπληξη, που ξύπνησε από
τη χαύνωση.
Η Ερμιόνη δεν είχε ανοίξει καν το βιβλίο της. Κοιτούσε με
προσήλωση την καθηγήτρια Άμπριτζ
σηκώνοντας το χέρι της.
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Πρώτη φορά έβλεπε ο Χάρι την Ερμιόνη να μη διαδάΖει αυτό που της
είπε ο καθηγητής της και,
γενικά, να αντιστέκεται στον πειρασμό να ανοίξει το βιβλίο που
έπεσε στα χέρια της. Την κοίταξε
ερωτηματικά, αλλά εκείνη του έδειξε με ένα ανάλαφρο νεύμα ότι δε
θα απαντούσε σε ερωτήσεις
και συνέχισε να 'χει το Βλέμμα της καρφωμένο στην καθηγήτρια
Άμπριτζ, η οποία όμως έδειχνε
αποφασισμένη να την αγνοήσει.
Πέρασαν έτσι κάμποσα λεπτά και ο Χάρι δεν ήταν πια ο μόνος που
κοίταΖε την Ερμιόνη. Το
κεφάλαιο που έπρεπε να διαβάσουν ήταν τόσο κουραστικό, που όλο και
περισσότερα παιδιά
προτιμούσαν να παρακολουθήσουν τη Βουβή προσπάθεια της Ερμιόνης να
τραβήξει την
προσοχή της καθηγήτριας, αντί να σκοτίΖουν το μυαλό τους με τις
«Βασικές Αρχές για
Αρχαρίους».
Όταν η μισή και παραπάνω τάξη αντί να διαβαΖει κοίταΖε την
Ερμιόνη, η καθηγήτρια Άμπριτζ
έκρινε πως δεν μπορούσε πια να
αγνοήσει το πρόβλημα.
«Έχεις κάποια απορία για το κεφάλαιο, αγαπητή μου;» ρώτησε την
κοπέλα σαν να την πρόσεξε
μόλις εκείνη τη στιγμή.
«Όχι για το κεφάλαιο, όχι», αποκρίθηκε η Ερμιόνη.
«Τώρα διαβάΖουμε το κεφάλαιο», είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ
δείχνοντας τα μικρά μυτερά δόντια
της. «Αν έχεις άλλες απορίες, θα τις λύσουμε στο τέλος του
μαθήματος».
«θέλω να ρωτήσω για τους στόχους του μαθήματος».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ ανασήκωσε τα φρύδια της.
«Και το όνομα σου;»
«Ερμιόνη Γκρέιντζερ», απάντησε το κορίτσι.
«ΝομίΖω, δεσποινίς Γκρέιντζερ, ότι οι στόχοι του μαθήματος είναι
απολύτως σαφείς αν τους
διαβάσεις με προσοχή», είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ με φωνή γλυκιά
αλλά αποφασιστική.
«Εγώ δεν το νομίΖω», έκανε ανέκφραστα η Ερμιόνη. «Δεν αναφέρουν
τίποτα για τη χρήση των
αμυντικών ξορκιών».
Στη σύντομη σιωπή που ακολούθησε, πολλά κεφάλια στράφικαν στον
πίνακα όπου ήταν
γραμμένοι οι στόχοι του μαθήματος.
«Τη χρήση των αμυντικών ξορκιών;» επανέλαβε η καθηγήτρία Άμπριτζ
με ένα κοφτό γελάκι. «Μα
ασφαλώς δεν υπάρχει περίπτοση να χρησιμοποιήσεις αμυντικά ξόρκια
στην τάξη μου, δεσποι^
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νης Γκρέιντζερ, δε θα χρειαστεί. Δε φαντάΖομαι να περιμένεις ότι
θα δεχτείς επίθεση στο μάθημα
μου;»
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«Δε θα κάνουμε ξόρκια;» αναφώνησε ο Ρον.
«Οι μαθητές που θέλουν να μιλήσουν στην τάξη μου πρέπει να
σηκώνουν το χέρι τους, κύριε...;»
«Ουέσλι», είπε ο Ρον σηκώνοντας το χέρι του.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ χαμογέλασε ακόμη πιο πλατιά και του γύρισε
την πλάτη. Ο Χάρι και η
Ερμιόνη σήκωσαν ταυτόχρονα τα χέρια τους. Τα γουρλωτά μάτια της
καθηγήτριας καρφώθηκαν
για μια στιγμή στον Χάρι προτού στραφούν στην Ερμιόνη.
«Ναι, δεσποινίς Γκρέιντζερ; θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο;»
«Μάλιστα», απάντησε η Ερμιόνη. «Σίγουρα ο βασικότερος στό-χος του
μαθήματος της άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών είναι η εξάσκηση στα αμυντικά
ξόρκια, έτσι δεν είναι;»
«Είσαι διπλωματούχος εκπαιδευτικός, δεσποινίς Γκρέιντζερ;» ρώτησε
με την προσποιητά γλυκιά
φωνή της η καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Όχι μα...»
«Τότε νομίΖω ότι δεν είσαι αρμόδια να αποφασίσεις ποιος είναι "ο
βασικότερος στόχος" του
μαθήματος μου. Το καινούργιο πρόγραμμα μας καταρτίστηκε από μάγους
πολύ πιο έμπειρους
και σοφούς από σένα. Έτσι θα μάθετε τα αμυντικά ξόρκια με ασφαλή,
ακίνδυνο τρόπο...»
«Και σε τι θα μας χρησιμεύσει αυτό;» πετάχτηκε ο Χάρι. «Αν
δεχτούμε επίθεση, δε θα είναι ούτε
ασφαλής ούτε...»
«Χέρι, κύριε Πότερ!» φώναξε η καθηγήτρια Άμπριτζ.
Ο Χάρι σήκωσε το χέρι του. Και πάλι η καθηγήτρια του γύρισε την
πλάτη, αλλά τώρα σήκωναν κι
άλλα παιδιά τα χέρια τους.
«Το όνομα σου;» ρώτησε τον Ντιν.
«Ντιν Τόμας».
«Λοιπόν, κύριε Τόμας;»
«Έχει δίκιο ο Χάρι», είπε ο Ντιν. «Αν δεχτούμε επίθεση, δε θα
είναι ακίνδυνη».
«Επαναλαμβάνω», τόνισε η καθηγήτρια Άμπριτζ, χαμογελώντας
εκνευρισμένη στον Ντιν,
«περιμένετε να δεχτείτε επίθεση στη διαρχία του μαθήματος μου;»
"Όχι, αλλά...»
Η καθηγήτρια τον διέκοψε. «Δε θέλω να κριτικάρω τον τρόπο
λειτουργίας αυτού του σχολείου»,
είπε με ένα προσποιητό χαμόγελο στο πλατύ της στόμα, «αλλά το
μάθημα αυτό είχε ανατεθεί σε
διάφοΡους ανεύθυνους μάγους —εντελώς ανεύθυνους, επαναλαμβά228
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νω— για να μην αναφέρω», της ξέφυγε ένα κοφτό γελάκι, «τους,,
επικίνδυνους μιγάδες».
«Αν εννοείτε τον καθηγητή Λουπιν», πετάχτηκε θυμωμένος ο Ντιν,
«ήταν ο καλύτερος καθηγητής
που...»
«Χέρι, κύριε Τόμας! Όπως έλεγα, εκτεθήκατε σε ξόρκια περίπλοκα,
ακατάλληλα για την ηλικία
σας και δυνητικώς επικίνδυνα. Σας φόβισαν λέγοντας σας ότι
κινδυνεύετε να δεχτείτε ανά πάσα
στιγμή επίθεση...»
«Κανένας δε μας φόβισε», τη διέκοψε η Ερμιόνη, «απλώς...»
«Δε σήκωσες το χέρι σου, δεσποινίς Γκρέιντζερ!»
Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της μα η καθηγήτρια Άμπριτζ της γύρισε
την πλάτη.
«Απ' ότι ξέρω, ο προκάτοχος μου δεν περιοριΖόταν απλώς να εκτελεί
μπροστά σας παράνομες
κατάρες, αλλά τις εφάρμοΖε κιόλας πάνω σας».
«Τελικά, αποδείχτηκε πως ήταν μανιακός, σωστά;» είπε θυμωμένος ο
Ντιν. «Όμως, για να πούμε
και του στραβού το δίκιο, μάθαμε ένα σωρό πράγματα».
«Δε σήκωσες το χέρι σου, κύριε Τόμας!» κελάηδησε η καθηγήτρια
Άμπριτζ. «Τώρα όμως το
υπουργείο έκρινε ότι αρκούν οι θεωρητικές γνώσεις για να δώσετε
εξετάσεις, αυτό που είναι
άλλωστε και ο προορισμός του σχολείου. Το όνομα σου;» πρόσθεσε
κοιτά-Ζοντας την Παρβάτι,
που μόλις είχε σηκώσει χέρι.
«Παρβάτι Πάτιλ, και δεν είναι απαραίτητες κάποιες πρακτικές
γνώσεις για το ΚΔΜ στην άμυνα
εναντίον των σκοτεινών τεχνών;
Δεν πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξόρκια
και κατάρες;»
«Αν μελετήσετε καλά τη θεωρία, δε βλέπω γιατί δε θα μπορέσετε να
εκτελέσετε τα ξόρκια υπό τις
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες των εξετάσεων», είπε αποπεμπτικά η
καθηγήτρια.
«Χωρίς να κάνουμε προηγουμένως καμία πρακτική εξάσκηση;" ρώτησε
δύσπιστα η Παρβάτι.
«θέλετε να πείτε ότι θα εκτελέσουμε για πρώτη φορά τα ξόρκια στις
εξετάσεις;»
«Επαναλαμβάνω: αν μελετήσετε καλά τη θεωρία...»
«Σε τι θα μας χρησιμεύσει η θεωρία στον έξω κόσμο;» είπε δυνατά ο
Χάρι σηκώνοντας το χέρι.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ ανάβλεψε. ,
«Εδώ είναι σχολείο, κύριε Πότερ, όχι ο έξω κόσμος», είπε σιγα^'
«Δηλαδή, δε θα προετοιμαστούμε για ότι μας περιμένει στον έξω
κόσμο;»
«Τίποτα δε σε περιμένει, κύριε Πότερ».
«Αλήθεια;» έκανε ο Χάρι. Ο θυμός που σιγόβραΖε μέσα του όλη μέρα
είχε φτάσει τώρα σε
εκρηκτικό σημείο.
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«Ποιος θα επιτεθεί σε μικρά παιδιά σαν εσάς;» ρώτησε η καθηγήτρια
με την απαίσια, γλυκερή
φωνή της.
«Χμ... για να δούμε...» έκανε ότι σκέφτεται ο Χάρι. «Μήπως... ο
λόρδος Βόλντεμορτ;»
Ο Ρον κράτησε την αναπνοή του η Λάβεντερ Μπράουν έβγαλε μια πνιχτή
φωνή ο Νέβιλ
γλίστρησε από το κάθισμα του. Η καθηγήτρια Άμπριτζ όμως ούτε που
κουνήθηκε απ' τη θέση
της. Συνέχισε να κοιτάΖει τον Χάρι με μια έκφραση μοχθηρής
ευχαρίστησης στο πρόσωπο της.
«Μείον δέκα βαθμοί από το Γκρίφιντορ, κύριε Πότερ».
Άκρα σιωπή απλώθηκε στην αίθουσα. Όλοι κοιτούσαν μια την Άμπριτζ
και μια τον Χάρι.
«Και τώρα, ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα». Η καθηγήτρια
Άμπριτζ σηκώθηκε απ' τη
θέση της, στήριξε τα κοντόχοντρα χέρια της στην έδρα κι έγειρε
προς το μέρος τους. «Σας έχουν
πει ότι επέστρεψε απ' τους νεκρούς ένας συγκεκριμένος σκοτεινός
μάγος...»
«Δεν ήταν νεκρός», είπε θυμωμένα ο Χάρι, «αλλά, ναι, γύρισε!»
«Εχει-χάσει-ήδη-δέκα-πόντους-ο-κοιτώνας-σου-εξαιτίας-σου-κυριεΠότερ-μην-επιβαρύνεις-τηθέση-σου», είπε με μιαν ανάσα η Άμπριτζ χωρίς να τον κοιτάξει.
«Όπως έλεγα, σας
πληροφόρησαν οτι κυκλοφορεί ελεύθερος ένας συγκεκριμένος σκοτεινός
μάγος. Είναι ψέματα».
«ΔΕΝ είναι ψέματα!» φώναξε ο Χάρι. «Τον είδα, τον πολέμησα!»
«Τιμωρία, κύριε Πότερ!» είπε
θριαμβευτικά η Άμπριτζ. «Αύριο το απόγευμα, μετά το μάθημα. Στις
πέντε η ώρα, στο γραφείο
μου. ^αναλαμβάνω, είναι ψέματα. Το Υπουργείο Μαγείας σας εγγυάτε
ότι δεν κινδυνεύετε από
κανένα σκοτεινό μάγο. Αν εξακολουθίτε να ανησυχείτε, ελάτε να
μιλήσουμε εκτός μαθήματος. Αν
σας τρομάΖει κάποιος με φήμες για αναγεννημένους σκοτεινούς μάγους
θα ήθελα πολύ να το
ξέρω. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσο ". Είμαι φίλη σας. Και τώρα
συνεχίστε, παρακαλώ, το
διάβασμα "Βασικές Αρχές για Αρχαρίους", σελίδα 5». η καθηγήτρια
Άμπριτζ κάθισε στην έδρα
της. Ο Χάρι όμως ση230
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κώθηκε όρθιος. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του ο σίμους
τον κοίταΖε τρομαγμένος
και ταυτόχρονα συνεπαρμένος
«Χάρι, όχι!» ψιθύρισε προειδοποιητικά η Ερμιόνη τραβώντας τον από
το μανίκι, αλλά ο Χάρι
έσπρωξε το χέρι της.
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«Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ο Σέντρικ Ντίγκορι πέθανε απο μόνος
του;» ρώτησε ο Χάρι με
φωνή που έτρεμε.
Όλη η τάξη περίμενε με κομμένη την ανάσα. Κανείς μέχρι τότε εκτός
από τον Ρον και την
Ερμιόνη, δεν είχε ακούσει τον Χάρι να μιλά για τα συμβάντα εκείνης
της μοιραίας νύχτας που
πέθανε ο Σέντρικ. Τα μάτια τους περιφέρονταν μια στον Χάρι και μια
στην Άμπριτζ, που γύρισε
και τον κοίταξε δίχως ίχνος χαμόγελου στα χείλη της.
«Ο θάνατος του Σέντρικ Ντίγκορι ήταν ένα τραγικό δυστύχημα»
απάντησε ψυχρά.
«Ήταν έγκλημα», είπε ο Χάρι. Καταλάβαινε ότι έτρεμε ολόκληρος. Δεν
άντεχε να μιλά γι' αυτό το
θέμα, πόσο μάλλον μπροστά σε τριάντα συμμαθητές του που καίγονταν
από περιέργεια. «Τον
σκότωσε ο Βόλντεμορτ και το ξέρετε».
Το πρόσωπο της καθηγήτριας Άμπριτζ παρέμεινε εντελώς ανέκφραστο.
Προς στιγμήν, ο Χάρι
νόμιΖε ότι θα του βάλει τις φωνές. Αλλά, τελικά, στ' αφτιά του
έφτασε μια γλυκιά κοριτσίστικη
φωνή:
«'Έλα εδώ, καλό μου παιδί».
Ο Χάρι έσπρωξε με μια κλοτσιά την καρέκλα του, πέρασε δίπλα από
τον Ρον και την Ερμιόνη και
πλησίασε στην έδρα. Ένιωθε την υπόλοιπη τάξη να έχει παγώσει" όλοι
κρατούσαν την ανάσα
τους. Ήταν τόσο εξοργισμένος, που δεν τον ένοιαΖε ότι κι αν
γινόταν.
Η Άμπριτζ έβγαλε από την τσάντα της μια μικρή ρόζ περγαμηνή σε
ρολό, την άνοιξε πάνω στο
γραφείο της, βούτηξε την πένα της σε ένα μπουκαλάκι με ρόζ μελάνι
και σημείωσε σκυφτή
μερικες αράδες, έτσι που ο Χάρι δεν μπορούσε να δει τι έγραφε.
Κανένας δε μιλούσε. Ύστερα
από ένα λεπτό, τύλιξε την περγαμηνή και την ακούμπησε με το ραβδί
της, σφραγίζοντας τη χωρίς
ραφή, ώστε να μι μπορεί να παραβιαστεί.
«Πήγαινε τη στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, αγαπητέ του είπε η
καθηγήτρια καθώς του έδινε
την περγαμηνή.
Ο Χάρι την πήρε αμίλητος και βγήκε από την αίθουσα χωρις να ρίξει
ούτε μια ματιά στον Ρον και
στην Ερμιόνη, βροντώντας πησωτου την πόρτα. Διέσχισε βιαστικά το
διάδρομο σφίγγοντας στο
χερι του το σημείωμα για τη ΜακΓκόναγκαλ. Καθώς έστριβε μια γωνία,
βρέθηκε πρόσωπο με
πρόσωπο με τον Πιβς, το θορυβοποιό φάντασμα, ένα ανθρωπάκι με
φαρδύ στόμα που
αιωρούνταν ξαπλωμαινω ανάσκελα, ενώ έπαιΖε κουνώντας μερικά
μελανοδοχεία στον
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αέρα«Βρε, βρε, βρε, ο Χάρι Πότερ!» έκρωξε ο Πιβς και του ξέφυγαν δύο
μελανοδοχεία από τα χέρια,
τα οποία έπεσαν στο πάτωμα κι έσπασαν πιτσιλίζοντας τους τοίχους
με μελάνια. Ο Χάρι
τραβήχτηκε προς τα πίσω με ένα επιφώνημα.
«Δίνε του, Πιβς».
«Νευράκια, νευράκια;» ρώτησε ο Πιβς καθώς ακολουθούσε τον Χάρι στο
διάδρομο πετώντας από
πάνω του. «Τι έπαθες πάλι, καλέ μου φίλε; Ακούς φωνές; Βλέπεις
οράματα; Μιλάς...» ο Πιβς
άφησε μια δυνατή πορδή «... ερπετικά;»
«Παράτα με ΗΣΥΧΟ, σου λέω!» φώναξε ο Χάρι και κατέβηκε τρέχοντας
από την πλησιέστερη
σκάλα, ενώ ο Πιβς τον ακολούθησε γλιστρώντας με την πλάτη του στην
κουπαστή.
Κάποιοι λένε καυχησιάρη τονΧαρουλη τον καλό Άλλοι λεν πως το
παίδι'είναι μελαγχολικό Εγώ
όμως σας δηλώνω: το παιδί είναι τρελό!
«ΣΚΑΣΕ!»
Μια πόρτα άνοιξε στα αριστερά του και βγήκε από το γραφείο η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
βλοσυρή κι ενοχλημένη.
«Τι φωνάΖεις έτσι, Πότερ;» ρώτησε αυστηρά ενώ ο Πιβς εξαφανιΖοταν
μ' ένα μοχθηρό
κακάρισμα. «Γιατί δεν είσαι στην τάξη σου;» «Μ' έστειλαν σ' εσάς»,
απάντησε ξερά ο Χάρι. «Σ'
έστειλαν; Τι εννοείς σ' έστειλαν;» της έδειξε το σημείωμα της
καθηγήτριας Άμπριτζ. Η ΜακΓκόνανκαλ το πήρε συνοφρυωμένη, το άνοιξε με ένα χτύπημα του ραβδιου
της, το ξετύλιξε κι άρχισε
να διαβάΖει. Τα μάτια της πίσω από τα τετράγωνα γυαλιά κινούνταν
από τη μια πλευρά στην
άλλη καθός διάβαΖε αυτά που είχε γράψει η Άμπριτζ, και σε κάθε
αράδα το προσοπό της
αντάριαΖε περισσότερο. "Έλα μέσα, Πότερ».
την ακολούθησε στο γραφείο της. Η πόρτα έκλεισε πίσω του
^Ρατα.
232
«Λοιπόν;» είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Είναι αλήθεια,
«Ποιο;» ρώτησε ο Χάρι πιο εριστικά απ' ότι ήθελε «...κύρια.
πρόσθεσε για να φανεί πιο ευγενικός.
«Είναι αλήθεια ότι αυθαδίασες στην καθηγήτρια Άμπριτζ;»
«Μάλιστα», είπε ο Χάρι.
«Και την είπες ψεύτρα;»
«Μάλιστα».
«Της είπες ότι γύρισε ο Ακατονόμαστος;»
«Μάλιστα».
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κάθισε στο γραφείο της κοιτάζοντάςτον
συνοφρυωμένη. Τέλος,
είπε: «Πάρε ένα μπισκότο, Πότερ».
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«Ένα... τι;»
«Μπισκότο», επανέλαβε εκνευρισμένη κι έδειξε ένα μεταλλικό κουτί
με καρό σχέδια πάνω σε μία
από τις στοίβες χαρτιών που γέ-μίΖαν το γραφείο της. «Και κάθισε».
Ο Χάρι θυμήθηκε κάποια φορά που, ενώ αυτός περίμενε να τον
τιμωρήσει η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, εκείνη τελικά τον έβαλε στην ομάδα κουίντιτς του
Γκρίφιντορ. Βούλιαξε στην
καρέκλα απέναντι" της και πήρε έναν Τζίτζίτρίτωνα, νιώθοντας
σαστισμένος και αβέβαιος όπως
εκείνη τη φορά.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ απέθεσε στο γραφείο της το σημείωμα της
καθηγήτριας Άμπριτζ και
κοίταξε σοβαρά τον Χάρι.
«Πρέπει να προσέχεις, Πότερ».
Ο Χάρι κατάπιε την μπουκιά του και την κοίταξε. Ο τόνος της φωνής
της δεν ήταν αυστηρός και
κοφτός ως συνήθως, αλλά σιγανός, ανήσυχος κι ασυνήθιστα
ανθρώπινος.
«Η απειθαρχία στο μάθημα της Ντολόρες Άμπριτζ θα σου κοστίσει πολύ
περισσότερο από την
αφαίρεση δέκα βαθμών από τον κοιτώνα σου».
«Τι εννο...»
«Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει, Πότερ», τον διέκοψε θυμωμένη η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
που ξαναπήρε απότομα το γνοστο ύφος της. «Ξέρεις πολύ καλά ποιος
τη στέλνει και σε ποιον
δίνει αναφορά».
Εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι. Από παντού ακούστηκαν υπόκωφοι
θόρυβοι, καθώς
εκατοντάδες μαθητές ξεχύνονταν απο τις τάξεις.
«Λέει ότι σου έβαλε τιμωρία για όλες τις μέρες της βδομαδας
αρχίΖοντας από αύριο», συνέχισε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
κοιτάΖοντας ξανά το σημείωμα
της Άμπριτζ.
«Όλες τις μέρες της βδομάδας!» έφριξε ο Χάρι. «Μα, κυρία, δεν
μπορείτε...»
«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα», είπε ανέκφραστα η ΜακΓκόνα-νκαλ.
«Μα...»
«Είναι καθηγήτρια σου κι έχει κάθε δικαίωμα να σου βάλει τιμωρία.
Αύριο, στις πέντε η ώρα, θα
πας στο γραφείο της για την πρώτη μέρα της τιμωρίας σου. Κι άλλη
φορά να φυλάγεσαι από την
Ντολόρες Άμπριτζ».
«Μα έλεγα την αλήθεια!» διαμαρτυρήθηκε οργισμένος ο Χάρι. «Ο
Βόλντεμορτ γύρισε, το ξέρετε.
Κι ο καθηγητής Ντάμπλντορ το ξέρει ότι...»
για τ' όνομα του θεού, Πότερ!» αναφώνησε η ΜακΓκόναγκαλ σιάΖοντας
θυμωμένη τα γυαλιά της
είχε πανιάσει στο άκουσμα του ονόματος του Βόλντεμορτ. «Πιστεύεις
ότι το θέμα είναι η αλήθεια
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και το ψέμα; Το θέμα είναι να σκύβεις το κεφάλι και να
χαλιναγωγείς το θυμό σου!» Σηκώθηκε με
τα ρουθούνια να πεταρίΖουν. Τα χείλη της είχαν γίνει μια ίσια,
λεπτή γραμμή ο Χάρι τη μιμήθηκε.
«Πάρε άλλο ένα μπισκοτάκι», είπε κοφτά σπρώχνοντας το κουτί προς
το μέρος του.
«Όχι, ευχαριστώ», έκανε ψυχρά ο Χάρι.
«Μη γίνεσαι γελοίος», νευρίασε εκείνη.
Ο Χάρι πήρε ένα. «Ευχαριστώ», είπε μουτρωμένος.
«Άκουσες το λόγο της Ντολόρες Άμπριτζ στο γιορταστικό τραπέζι,
Πότερ;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι. «Ναι... είπε... ότι θα απαγορευτεί η
προοδος... κι εννοούσε ότι... το
Υπουργείο Μαγείας προσπαθεί να Βάλει πόδι στο "Χόγκουαρτς"».
, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κοίταξε για μερικές στιγμές κι
ύστερα ρουθούνισε, διέσχισε το γραφείο της και του άνοιξε την
πόρτα.
«Εν πάση περιπτώσει, Πότερ, χαίρομαι που ακούς την Ερμιόνη
γκέιτζερ καθώς του έγνεφε να
φύγει.
235
Η τιμωρία της Ντολόρες
Εκείνο το Βράδυ δεν ήταν και τόσο ευχάριστη εμπειρία για τον Χάρι.
Τα νέα για την κόντρα του με
την Άμπριτζ είχαν διαδοθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα ακόμη και για
τα δεδομένα του
«Χόγκουαρτς». Καθώς καθόταν ανάμεσα στον Ρον και στην Ερμιόνη,
άκουγε γύρω του
ψιθύρους. Το ωραίο ήταν ότι κανένας απ' αυτούς που ψιθύριζαν δεν
ενδιαφερόταν αν θα άκουγε
ο Χάρι αυτά που έλεγαν για κείνον. Αντίθετα, θα 'λεγες ότι
επιδίωκαν να τον θυμώσουν και ν'
αρχίσει πάλι να φωνάΖει, ώστε να ακούσουν από πρώτο χέρι την
ιστορία του.
«Λέει ότι είδε τη δολοφονία του Σέντρικ».
«ΙσχυρίΖεται ότι μονομάχησε με τον Ξέρετε-Ποιον».
«Μην τρελαθούμε τώρα...»
«Μας δουλεύει;»
«Άσ' τον να νομίζει...»
«Αυτό που δεν καταλαβαίνω», είπε ο Χάρι με φωνή που έτρεμε καθώς
άφηνε το πιρούνι και το
μαχαίρι του —τα χέρια του έτρεμαν κι αυτά τόσο πολύ, που δεν
μπορούσε να τα κρατήσει
σταθερά- «είναι γιατί πίστεψαν την ιστορία μου πριν από δύο μήνες
που τους την είπε ο
Ντάμπλντορ...»
«Το θέμα είναι, Χάρι, πως αμφιβάλλω αν την πίστεψαν», τον δίεκόψε
σκυθρωπά η Ερμιόνη.
«Πάμε να φύγουμε από δω».
Άφησε κάτω νευριασμένη κι αυτή το μαχαίρι και το πιρούνι της Ο Ρον
έριξε ένα πονεμένο βλέμμα
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στη μισοτελειωμένη του μηλοπιτα και τους ακολούθησε. Πολλά
κεφάλια γύρισαν προς το μέρ0'
τους καθώς έβγαιναν από την τραπεΖαρία.
«Τι εννοείς ότι αμφιβάλλεις αν πίστεψαν τον Ντάμπλντορ;» ρώ-.τησε
ο Χάρι την Ερμιόνη όταν
έφτασαν στο πρώτο κεφαλόσκαλο.
«Κοίτα, δεν ξέρεις τι έγινε μετά τα γεγονότα», είπε σιγανά η
ερμιόνη. «Γύρισες ξαφνικά απ' το
λαβύρινθο σφίγγοντας στην αγκαλιά σου το πτώμα του Σέντρικ...
κανείς δεν είδε τι έγινε εκεί μέσα... η μόνη επιβεβαίωση ότι γύρισε ο Ξέρεις-Ποιος, ότι σκότωσε
τον Σέντρικ και πολέμησε μαΖί"
σου, ήταν ο λόγος του Ντάμπλντορ».
«Μα είναι αλήθεια!» φώναξε ο Χάρι.
«Το ξέρω, Χάρι, μην ουρλιάΖεις!» είπε εκνευρισμένη η Ερμιόνη.
«Αλλά πριν καλά καλά
προλάβουν να χωνέψουν την αλήθεια, γύρισαν για τις διακοπές στα
σπίτια τους και διάβαΖαν επί
δύο μήνες ότι εσύ είσαι τρελός για δέσιμο κι ο Ντάμπλντορ πάσχει
από γεροντική άνοια!»
Η Βροχή μαστίγωνε τα τζάμια καθώς διέσχίΖαν τους έρημους
διαδρόμους για να επιστρέψουν
στον πύργο του Γκρίφιντορ. Ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι η πρώτη του
μέρα στο σχολείο διάρκεσε
μια βδομάδα, άσε που έπρεπε να γράψει ένα σωρό εργασίες προτού
πέσει για ύπνο. Αισθανόταν
έναν αμβλύ πόνο πάνω από το δεξί του μάτι. Καθώς έστριβαν στο
διάδρομο της χοντρής κυρίας,
κοίταξε από το υγρό παράθυρο το σκοτεινό πάρκο. Δεν υπήρχε φως στο
σπιτάκι του Χάγκριντ.
«Μίμπουλους μιμπλετόνια», είπε η Ερμιόνη πριν προλάβει να ρωτήσει
η χοντρή κυρία. Το
πορτρέτο παραμέρισε αποκαλύπτοντας το άνοιγμα και τα τρία παιδιά
πέρασαν μέσα.
Το εντευκτήριο ήταν σχεδόν άδειο οι περισσότεροι βρίσκονταν ακόμη
στην τραπεΖαρία. Ο
Στραβοπόδαρος πήδηξε από την πολυθρόνα όπου ήταν κουλουριασμένος
κι έτρεξε να τους
πρόίπαντήσει γουργουρίΖοντας δυνατά. Όταν ο Χάρι, ο Ρον κι η
Ερμιόνη κάθισαν στις
αγαπημένες τους πολυθρόνες δίπλα στο τζάκι, σάλταρε ανάλαφρα στα
γόνατα της Ερμιόνης και
κουλουριάστηκε σαν γούνινο πυρρόξανθο μαξιλάρι. Ο Χάρι κοίταξε
κατάκοπος τις φλόγες.
«Πώς μπόρεσε να το επιτρέψει αυτό ο Ντάμπλντορ;» αναφώνησε ξαφνικά
η Ερμιόνη, κάνοντας
τον Χάρι και τον Ρον να αναπηδησουν ο Στραβοπόδαρος μ' ένα σάλτο
έφυγε ενοχλημένος από
την αγκαλιά της. Η Ερμιόνη χτύπησε τις γροθιές της στα μπράτσα της
πολυθρόνας με τόση οργή,
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που μερικά κομματάκια από τη γέμιςη βγήκαν από τις τρύπες. «Πώς
δέχτηκε για καθηγήτρια αυτή
τη
^α; Και μάλιστα τη χρονιά των ΚΔΜ;»
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«Μια ζωη ήταν προβληματικοί οι καθηγητές της άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών», είπε ο
Χάρι. «θυμάστε τι μας είπε ο Χάγκριντ Κανείς δε θέλει αυτή τη
θέση, τη θεωρούν γρουσούΖικη».
«Ναι, αλλά να προσλάβει κάποια που μας απαγορεύει να κάνουμε
ξόρκια; Τι παιχνίδι παίΖει ο
Ντάμπλντορ;»
«Και προσπαθεί να μετατρέψει τους μαθητές της σε ρουφιάνους»
συμπλήρωσε σκυθρωπά ο
Ρον. «Είδατε τι είπε; Να πάμε να της το πούμε αν ακούσουμε κανέναν
να λέει ότι γύρισε ο ΞέρετεΠοιος».
«Μα αυτή ήρθε για να μας ρουφιανεύει όλους, αλλιώς γιατί θα την
έστελνε ο Φαντζ;» σχολίασε
αγανακτισμένη η Ερμιόνη.
«Μην αρχίσετε πάλι», είπε απαυδισμένος ο Χάρι βλέποντας τον Ρον
έτοιμο να της απαντήσει.
«Ας... ας γράψουμε τις εργασίες μας να ξεμπερδεύουμε».
Πήραν τις σάκες τους από τη γωνιά όπου τις είχαν αφήσει και
γύρισαν στις πολυθρόνες δίπλα
στη φωτιά. Σιγά σιγά τα άλλα παιδιά άρχισαν να επιστρέφουν από το
δείπνο. Ο Χάρι απέφευγε
να κοιτάξει προς το άνοιγμα του πορτρέτου, μα ένιωθε τα βλέμματα
όλων καρφωμένα επάνω του.
«Να αρχίσουμε με την εργασία του Σνέιπ;» είπε ο Ρον βουτώντας την
πένα του στο μελάνι. «Οι
ιδιότητες... του σεληνόλιθου.. και οι χρήσεις του... στην
παρασκευή φίλτρων...» μουρμούρισε
καθώς έγραφε τον τίτλο στο επάνω μέρος της περγαμηνής του.
«Ωραία». Τον υπογράμμισε και
κοίταξε ερωτηματικά την Ερμιόνη. «Ποιες είναι οι ιδιότητες του
σεληνόλιθου και οι χρήσεις του
στην παρασκευή φίλτρων;»
Η Ερμιόνη όμως ούτε που τον άκουγε. Κοιτούσε προσηλωμένη στην άλλη
άκρη της αίθουσας,
όπου ο Φρεντ, ο Τζορτζ και ο Λι Τζορ-νταν ήταν περικυκλωμένοι από
μια ομάδα πρωτοετών που
έδειχναν πολύ αθώοι κι άβγαλτοι όλοι μασούσαν κάτι, το οποίο
προφανώς προερχόταν από μια
μεγάλη χαρτοσακούλα που κρατούσε ο Φρεντ.
«Όχι, συγγνώμη, αλλά ως εδώ και μη παρέκει», είπε καθώς τιναΖόταν
όρθια. «'Έλα δω, Ρον».
«Τ... τι;» έκανε ο Ρον προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. «'Έλα. μωρέ
Ερμιόνη... δεν μπορούμε
να τους απαγορεύσουμε να μοίρα' Ζουν Ζαχαρωτά».
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«Ξέρεις πολύ καλά πως είναι ρινορραγικές νουγκατίνες ή παστίλιες
εμετού ή...»
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«Λιποθυμικά γλειφιτζούρια;» υπέθεσε ήρεμα ο Χάρι.
Ένας ένας οι πρωτοετείς άρχισαν να σωριάΖονται αναίσθητοι στις
θέσεις τους σαν να τους
χτύπησαν στο κεφάλι με αόρατα καδρόνια μερικοί γλίστρησαν στο
πάτωμα κι άλλοι κρέμονταν
απλώς από ΤΑ μπράτσα των καθισμάτων τους με τις γλώσσες έξω. Τα
περισσότερα παιδιά που
παρακολουθούσαν τι συνέβαινε άρχισαν να γελάνε η Ερμιόνη όμως
στύλωσε το κορμί και
πλησίασε φουριόΖα τον Φρεντ και τον Τζορτζ, που περιεργάΖονταν
τώρα προσεκτικά τους
αναίσθητους πρωτοετείς κρατώντας στα χέρια τα μπλοκάκια τους. Ο
Ρον ανασηκώθηκε από την
καρέκλα του, έμεινε μισοκαθι-σμένος μερικές στιγμές κι ύστερα
ψιθύρισε στον Χάρι: «Τα καταφέρνει μια χαρά μόνη της». Έπειτα βούλιαξε στο κάθισμα του όσο πιο
βαθιά του επέτρεπε το
ξερακιανό κορμί του.
«Αρκετά!» φώναξε φουρκισμένη η Ερμιόνη στον Φρεντ και τον Τζορτζ,
που σήκωσαν τα μάτια
τους ξαφνιασμένοι.
«Ναι, έχεις δίκιο», της έγνεψε ο Τζορτζ, «είναι αρκετά δυνατή η
δόση».
«Σας το είπα και το πρωί, δεν επιτρέπεται να δοκιμάΖετε στους
μαθητές τα καταπότια σας!»
«Μα τους πληρώνουμε!» αντέτεινε θιγμένος ο Φρεντ.
«Δε με νοιάΖει, μπορεί να είναι επικίνδυνο!»
«Σαχλαμάρες», έκανε ο Φρεντ.
«Ηρέμησε, Ερμιόνη, δε θα πάθουν τίποτα!» την καθησύχασε ο Λι,
καθώς πήγαινε από πρωτοετή
σε πρωτοετή κι έβαΖε κάτι κόκκινα Ζαχαρωτά στα ανοιχτά τους
στόματα.
«Δες και μόνη σου, συνέρχονται», της έδειξε ο Τζορτζ.
Πράγματι, κάποιοι πρωτοετείς άρχισαν να ανασαλεύουν. Μερικοί
ταράχτηκαν βλέποντας πως
ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα ή κρέμονταν στις πολυθρόνες, οπότε ο
Χάρι σιγουρεύτηκε ότι ο
Φρεντ και ο Τζορτζ δεν τους είχαν προειδοποιήσει για τη δράση των
ζαχαρωτών.
«Αισθάνεσαι καλά;» ρώτησε στοργικά ο Τζορτζ ένα κοντό μελαχρινό
κορίτσι που κειτόταν στα
πόδια του.
«Μα... μάλλον», ψέλλισε εκείνο.
«θαυμάσια», είπε χαρούμενος ο Φρεντ, αλλά την επόμενη στιγμη η
Ερμιόνη άρπαξε το
σημειωματάριο και τη χαρτοσακούλα από τα Χέρια του.
«Πού το είδες το "θαυμάσια", μου λες;»
238
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«Μα αφού είναι Ζωντανοί, δεν είναι;» τη ρώτησε θυμωμένος ο Φρεντ.
«Δε θα πάθουν τίποτα, τα έχουμε δοκιμάσει ήδη στους εαυτούς
μας, απλώς θέλαμε να διαπιστώσουμε εάν έχουν την ίδια επίδραση σε
ΟΛους...»
«Αν το ξανακάνετε, θα σας...» «θα μας βάλεις τιμωρία;» ρώτησε
κορόίδευτικά ο Φρεντ.
«Να γράψουμε εκατό φορές Δε θα το ξανακάνω;» σχολίασε ειρωνικά ο
Τζορτζ.
Τα υπόλοιπα παιδιά που παρακολουθούσαν τη συΖήτηση έβαλαν τα
γέλια. Η Ερμιόνη ύψωσε το
ανάστημα της τα μάτια της είχαν γίνει δυο σχισμές και τα φουντωτά
μαλλιά της ήταν τόσο ηλεκτρισμένα που πετούσαν, θαρρείς, σπίθες.
«Όχι», είπε με φωνή που έτρεμε από θυμό, «θα γράψω στη μητέρα
σας».
«Δε σε πιστεύω», είπε ο Τζορτζ οπισθοχωρώντας έντρομος. «Περίμενε
και θα δεις», απάντησε
αυστηρά η Ερμιόνη. «Δεν μπορώ να σας εμποδίΖω να τρώτε αυτά τα
ηλίθια παρασκευάσματα,
αλ-λά δε θα σας επιτρέψω να τα δίνετε στους πρωτοετείς».
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν απομείνει με το στόμα ανοιχτό. Ήταν
φανερό από το ύφος τους ότι
θεωρούσαν την απειλή της Ερμιόνης χτύπημα κάτω από τη Ζώνη. Εκείνη
τους έριξε ένα
τελευταίο απειλητικό Βλέμμα, έχωσε στα χέρια του Φρεντ το
σημειωματάριο και τη σακούλα κι
επέστρεψε στη θέση της δίπλα στο τζάκι.
Ο Ρον είχε χωθεί τόσο βαθιά στην πολυθρόνα του, που η μύτη του
βρισκόταν στο ίδιο ύψος με τα
γόνατα του.
«Ευχαριστώ για τη βοήθεια, Ρον», είπε δηκτικά η Ερμιόνη.
«Το χειρίστηκες πολύ ωραία μόνη σου», τραύλισε ο Ρον.
Η Ερμιόνη κοίταξε για λίγες στιγμές την άγραφη περγαμηνή της
κι ύστερα μονολόγησε εκνευρισμένη: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ
να συγκεντρωθώ. Πάω για ύπνο».
Έπειτα άνοιξε τη σάκα της. Ο Χάρι νόμιΖε πως θα μαΖέψει τα βιβλία
της, μα εκείνη έβγαλε δύο
ìάλλινα αντικείμενα χωρίς σχήμα τα τοποθέτησε προσεκτικά στο
τραπέΖΙ δίπλα στο τζάκι, τα
σκέπασε με μερικά τσαλακωμένα κομμάτια περγαμηνής και μια σπασμένη
πένα κι έκανε ένα
βήμα πίσω για να θαυμάσει το αποτέλεσμα.
«Τι κάνεις εκεί, μα τα γένια του Μέρλιν;» ρώτησε ο Ρον, κοιτάΖοντάζ τη σαν να ανησυχούσε για
την πνευματική ισορροπία της.
«Είναι σκούφοι για τα σπιτικά ξωτικά», εξήγησε κοφτά εκείνη καθώς
μάΖευε τα βιβλία και τα
έβαΖε στη σάκα της. «Τους έπλεξα το καλοκαίρι. Πλέκω πολύ αργά
χωρίς να χρησιμοποιήσω
ξόρκια, αλλα τώρα που είμαι στο σχολείο, θα φτιάξω πολλά».
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«Αφήνεις σκούφους στα σπιτικά ξωτικά;» ρώτησε αργόσυρτα ο ρον.
«Και τους σκεπάΖεις με
σκουπίδια;»
«Ναι», απάντησε προκλητικά η Ερμιόνη ενώ κρεμούσε τη σάκα
της στον ώμο.
«Αυτό δεν είναι σωστό!» οργίστηκε ο Ρον. «Προσπαθείς να τα
παγιδεύσεις για να πάρουν τους
σκούφους. Τα ελευθερώνεις χωρίς να τα ρωτήσεις αν θέλουν την
ελευθερία τους».
«Και ποιος δε θέλει την ελευθερία του!» αντέδρασε η Ερμιόνη με
πρόσωπο αναψοκοκκινισμένο.
«Μην τολμήσεις ν' αγγίξεις τους
σκούφους!»
Κι ύστερα απ' αυτό, έφυγε. Ο Ρον περίμενε να τη δει να
εξαφανίζεται στην πόρτα που οδηγούσε
στους κοιτώνες των κοριτσιών, κι έπειτα σηκώθηκε και μάΖεψε τα
σκουπίδια που κάλυπταν τους
σκούφους.
«Να ξέρουν τουλάχιστον τι παίρνουν», είπε αποφασιστικά. Μετά,
τύλιξε την περγαμηνή όπου είχε
γράψει τον τίτλο της εργασίας του Σνέιπ. «Δεν έχει νόημα να
προσπαθήσω να τη γράψω χωρίς
τη Βοήθεια της Ερμιόνης. Έχω μεσάνυχτα για τις χρήσεις του σεληνόλιθου, εσύ;»
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι του και πρόσεξε ότι με την κίνηση
χειροτέρεψε ο πόνος στο μέτωπο
του. Σκέφτηκε την εργασία για τους πολέμους των γιγάντων κι
αισθάνθηκε μια σουβλιά ακόμη πιο
δυνατή. Αν και ήξερε πως θα μετάνιωνε πικρά το πρωί που δεν είχε
αξιωθεί να γράψει τις
εργασίες του εκείνη την ώρα, μάΖεψε τα βιβλία του και τα έβαλε στη
σάκα.
«Πάω κι εγώ για ύπνο».
Καθώς κατευθυνόταν προς την πόρτα διασταυρώθηκε με τον Σί-μους,
αλλά δε γύρισε να τον
κοιτάξει. Είχε τη φευγαλέα εντύπωση ότι ο Σίμους άνοιξε το στόμα
του σκοπεύοντας να του
μιλήσει, ο χάρι όμως τάχυνε το βήμα κι έφτασε στην κατευναστική
γαλήνη της πέτρινης
ελικοειδούς σκάλας χωρίς άλλες δυσάρεστες συναντήσεις.
240
Η επόμενη μέρα ξημέρωσε ανταριασμένη και βροχερή, σαν τη
προηγούμενη. Την ώρα του
πρωινού, ο Χάγκριντ έλειπε και πάλι από το τραπέΖΙ των καθηγητών.
«Το ευχάριστο όμως είναι ότι τουλάχιστον σήμερα δεν έχουμε Σνέιπ»,
προσπάθησε να πάρει
κουράγιο ο Ρον.
Η Ερμιόνη χασμουρήθηκε βαθιά και γέμισε με καφέ το φλιτζά-νι της.
Φαινόταν ιιδιαίτερα
ευχαριστημένη. Όταν ο Ρον τη ρώτησε γιατί ήταν τόσο χαρούμενη,
εκείνη απάντησε απλά: «Το
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πρωί έλει-παν οι σκούφοι. Τελικά, φαίνεται ότι τα σπιτικά ξωτικά
θέλουν την ελευθερία τους».
«Μην είσαι τόσο σίγουρη», της είπε δηκτικά ο Ρον. «Μπορεί να μην
κατάλαβαν πως είναι ρούχα.
Εγώ, πάντως, δεν κατάλαβα πως ήταν σκούφοι στην αρχή τους πέρασα
για μάλλινα ταγάρια».
Η Ερμιόνη του κρατούσε μούτρα όλο το πρωί γι' αυτό που είπε.
Το δίωρο των ξορκιών διαδέχτηκε ένα δίωρο μεταμορφώσεων. Τόσο ο
καθηγητής Φλίτγουικ όσο
και η καθηγήτρια ΜακΓκόνα-γκαλ αφιέρωσαν τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά
των μαθημάτων τους σε
διαλέξεις για τη σημασία των ΚΔΜ.
«Αυτό που πρέπει να θυμάστε», είπε με την τσιριχτή φωνή του ο
καθηγητής Φλίτγουικ, που
καθόταν όπως πάντα πάνω σε μια ντάνα βιβλία ώστε να μπορεί να
βλέπει πάνω από την
επιφάνεια της έδρας, «είναι ότι οι εξετάσεις αυτές θα επηρεάσουν
το μέλλον σας σε μεγάλο βάθος
χρόνου! Αν δεν έχετε σκεφτεί σοβαρά ποιο επάγγελμα θα
ακολουθήσετε, είναι καιρός να το
κάνετε τώρα. Και, στο μεταξύ, θα πρέπει να μελετήσετε σκληρότερα
παρά ποτέ για να μην το μετανιώσετε αργότερα!»
Ύστερα πέρασαν πάνω από μια ώρα κάνοντας επανάληψη στα ξόρκια
κλήτευσης που, σύμφωνα
με τον καθηγητή Φλίτγουικ, θα έπεφταν σίγουρα στις εξετάσεις. Το
μάθημα ολοκληρώθηκε με τον
Φλίτγουικ να τους βάΖει τη μεγαλύτερη εργασία που τους είχε Βάλει
ποτέ.
Τα ίδια και χειρότερα έγιναν και στο μάθημα μεταμορφώσεων.
«Είναι αδύνατον να περάσετε τις εξετάσεις», είπε αυστηρά η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, «χωρίς
σκληρή μελέτη, εξάσκηση και επιμέλεια. Δε βλέπω το λόγο να μην
πάρουν όλοι οι παρόντες ΚΔ^
στις μεταμορφώσεις, αν στρωθούν στο διάβασμα». Μια πνιχτή φωνή
δυσπιστίας ξέφυγε από τον
Νέβιλ. «Κι εσύ, Λονγκμπότομ, κι εσύ"' επέμεινε η καθηγήτρια. «Το
μόνο σου πρόβλημα είναι η
έλλειψη αυ'
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τοπεποίθησης. Λοιπόν... σήμερα θα ξεκινήσουμε με ξόρκια
εξαφάνισης. Είναι ευκολότερα από τα
ξόρκια εμφάνισης, που διδάσκοντε στο επίπεδο των ΕΔΕΜ, αλλά δεν
παύουν να είναι από τα
δυσκολότερα ξορκια στα οποία θα εξεταστείτε στα ΚΔΜ».
Είχε δίκιο ο Χάρι βρήκε φοβερά δύσκολο το μάθημα εκείνης της
μέρας. Στο τέλος του δίωρου δεν
είχαν καταφέρει ούτε εκείνος ούτε ο Ρον να εξαφανίσουν τα
σαλιγκάρια με τα οποία εξασκούνταν,
αν και ο Ρον σχολίασε αισιόδοξα ότι το δικό του είχε χλομιάσει
κάπως. Η Ερμιόνη, αντίθετα,
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εξαφάνισε το σαλιγκάρι της με την τρίτη προσπάθεια, κερδίζοντας
από την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ ένα δώρο δέκα βαθμών για το Γκρίφιντορ. Ήταν η μόνη
που δε φορτώθηκε με
επιπλέον δουλειά για το βράδυ όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να κάνουν
πολύωρη εξάσκηση, ώστε
να είναι έτοιμοι να εξαφανίσουν τα σαλιγκάρια τους στο μάθημα της
επομένης.
Ο Χάρι και ο Ρον, που είχαν αρχίσει να πανικοβάλλονται από το
συσσωρευμένο όγκο των
εργασιών τους, πέρασαν το μεσημεριανό διάλειμμα στη βιβλιοθήκη
συγκεντρώνοντας στοιχεία για
τις χρήσεις του σεληνόλιθου στην παρασκευή φίλτρων. Όταν ξεκίνησαν
για το μάθημα της
φροντίδας μαγικών πλασμάτων, ο Χάρι είχε πάλι πονοκέφαλο.
Έκανε ψύχρα και φυσούσε. Καθώς κατηφόριζαν στο πάρκο για να πάνε
στο σπιτάκι του Χάγκριντ
στις παρυφές του Απαγορευμένου Δάσους, ένιωσαν στα πρόσωπα τους
λίγες σταγόνες βροχής.
Η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ τους περίμενε έξω από την πόρτα του
σπιτιού, έχοντας μπροστά
της ένα τραπέΖι γεμάτο φρύγανα. Όταν ο Χάρι και ο Ρον πλησίασαν,
ακούστηκαν δυνατά γέλια
πίσω τους γϋρισαν και είδαν τον Ντράκο Μαλφόι να έρχεται προς το
μέρος τους με τη γνωστή
κουστωδία του. Προφανώς είχε πει κάτι πολύ αστείο, γιατί ο Κράμπε,
ο Γκόιλ, η Πάνσι Πάρκινσον
και οι υπόλοιποι συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέΖΙ ξεκαρδισμένοι
στα γέλια Ο Χάρι,
κρίνοντας από τον τρόπο που τον κοιτούσαν, δε δυσκολεύτηκε να
μαντέψει ποιος ήταν το
αντικείμενο του αστείου.
" Όλοι εδώ;» γάβγισε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ μόλις έφτα-σαν οι
μαθητές του Σλίθεριν και
του Γκρίφιντορ. «Αρχίσουμε, λοιπόν. πιος μπορεί να μου πει πώς
λέγονται αυτά τα πλάσματα;»
έδειξε τη στοίβα με τα φρύγανα μπροστά της. Η Ερμιόνη σήκοσε το χέρι της. Ακριβώς πίσω της, ο Μαλφόι άρχισε να χοροπηδαει Μιμούμενος χλευαστικά το Ζήλο της να απαντήσει στην ερώ242
τηση. Η Πάνσι Πάρκινσον γέλασε τσιριχτά, αλλά το κακάρισμα της
μεταβλήθηκε απότομα σε
στριγκλιά: τα φρύγανα στο τραπέΖι πήδησαν στον αέρα,
αποκαλύπτοντας ότι ήταν κάτι
πλάσματα σαν λιλιπούτειες νεράίδες φτιαγμένες από ξύλο, με οστεώδη
μελαψά χέρια και πόδια,
δύο δάχτυλα σαν κλαράκια στην άκρη των χεριών τους κι αστείο πλατύ
πρόσωπο που έμοιαΖε με
φλοιό δέντρου, όπου άστραφταν δυο στρογγυλά καφετιά μάτια.
«Ωωωω!» αναφώνησαν η ΠαρΒάτι και η Λάβεντερ, και ο Χάρι
εκνευρίστηκε ακόμη περισσότερο,
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θα νόμιΖε κανείς ότι ο Χάγκριντ δεν τους έδειξε ποτέ εντυπωσιακά
πλάσματα τα ιιπτάμενα
σκουλήκια ήταν ομολογουμένως αδιάφορα, αλλά οι σαλαμάνδρες και οι
ιππόγρυπες είχαν μεγάλο
ενδιαφέρον, όσο για τις οπισθοεκρηκτηκές σκουληκαντέρες, αυτές
αποτελούσαν κορυφαία
έμπνευση.
«Παρακαλώ, μη φωνάΖετε, κορίτσια!» είπε αυστηρά η Γκράμπλι-Πλανκ
καθώς έριχνε στα ξύλινα
μικροσκοπικά πλάσματα μια χούφτα από κάτι που έμοιαΖε με καστανό
ρύΖι, οπότε εκείνα έπεσαν
με τα μούτρα στο φαγητό. «Λοιπόν, ξέρει κανείς πώς λέγονται αυτά
τα πλάσματα; Δεσποινίς
Γκρέιντζερ;»
«Οσφυοκάμπτες», απάντησε αμέσως η Ερμιόνη. «Είναι φύλακες των
δέντρων και Ζουν συνήθως
στα ραΒδόδεντρα».
«Πέντε βαθμοί για το Γκρίφιντορ», είπε η καθηγήτρια. «Ναι, είναι
οσφυοκάμπτες και, όπως πολύ
σωστά είπε η δεσποινίδα ΓκρέιντΖερ, κατοικούν συνήθως στα δέντρα
με το ξύλο των οποίων
κατασκευά-Ζουμε μαγικά ραβδιά. Ξέρει κανείς με τι τρέφονται;»
«Με ξυλόψειρες, δηλαδή τα μικρά εκείνα καρκινοειδή ισόποδα που
γίνονται μπαλάκι με την
παραμικρή ενόχληση», απάντησε ευθύς η Ερμιόνη, εξηγώντας αυτομάτως
γιατί κουνιόταν αυτό
που πέρασε ο Χάρι για καστανό ρύΖι. «Αλλά και με αβγά νεράίδων, αν
καταφέρουν να τα
βρούνε».
«Μπράβο, κορίτσι μου, άλλοι πέντε Βαθμοί για το Γκρίφιντορ.
Λοιπόν, αν χρειαστείτε φύλλα ή
ξύλα από κάποιο δέντρο στο οποίο κατοικούν οσφυοκάμπτες, καλό θα
είναι να τους προσφέρετε
μια χούφτα ξυλόψειρες για να τους απασχολήσετε ή να τους
εξευμενίσετε. Μπορεί να φαίνονται
ακίνδυνοι, αλλά όταν αγριεύουν, προσπαθούν να βγάλουν τα μάτια των
ανθρώπων με τα
δάχτυλα τους, τα οποία, όπως βλέπετε, είναι πολύ γαμψά και
επικίνδυνα. Τώρα' πλησιάστε,
παρακαλώ, να πάρετε ξυλόψειρες και οσφυοκάμπτες Έχω φέρει αρκετούς
ώστε να αντιστοιχεί
ένας οσφυοκάμπτης ανά
243
τρεις μαθητές. Περιεργαστείτε τους από όσο πιο κοντά μπορείτε. στο
τέλος του μαθήματος, θέλω
απ' τον καθένα σας ένα σχέδιο όπου θ' αποτυπώνονται όλα τα
χαρακτηριστικά της ανατομίας
τους».
Οι μαθητές πλησίασαν στο τραπέΖΙ. Ο Χάρι έκανε έναν κύκλο πίσω από
το μπουλούκι και
σταμάτησε δίπλα στην καθηγήτρια.
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«Πού είναι ο Χάγκριντ;» τη ρώτησε ενώ οι άλλοι διάλεγαν
οσφυοκάμπτες.
«Να μη σε νοιάΖει», είπε η Γκράμπλι-Πλανκ με το αυταρχικό ύφος που
είχε και την προηγούμενη
φορά, όταν ο Χάγκριντ δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα του. Ο Ντράκο
Μαλφόι έσκυψε δίπλα στον
Χάρι, μ' ένα πλατύ αυτάρεσκο χαμόγελο Ζωγραφισμένο στο μακρουλό
πρόσωπο του, κι έπιασε
το μεγαλύτερο οσφυοκάμπτη.
«Τόσο ηλίθιος και μπουνταλάς που είναι», είπε χαμηλόφωνα, ώστε να
τον ακούσει μόνον ο Χάρι,
«ίσως να έπαθε κάποιο σοβαρό ατύχημα».
«Ίσως πάθεις κι εσύ κάποιο σοβαρό ατύχημα αν δεν το βουλώσεις»,
ψιθύρισε ο Χάρι.
«Ίσως ξεφύτρωσε εκεί που δεν τον έσπειραν, αν με πιάνεις...»
Ο Μαλφόι απομακρύνθηκε μ' ένα κορόίδευτικό χαμόγελο. Ξαφνικά ο
Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο
στην καρδιά. Μήπως ήξερε κάτι ο Μαλφόι; Ο πατέρας του ήταν
θανατοφάγος κι ίσως είχε
πληροφορίες για τον Χάγκριντ που δεν είχαν φτάσει ακόμη στ' αφτιά
του Τάγματος. Έτρεξε στον
Ρον και στην Ερμιόνη, που είχαν καθίσει οκλαδόν στο γρασίδι και
προσπαθούσαν να
ακινητοποιήσουν έναν οσφυοκά-μπτη για να τον Ζωγραφίσουν. Ο Χάρι
έβγαλε την πένα και την
περγαμηνή του, κάθισε δίπλα τους και τους μετέφερε ψιθυριστά τα
λόγια του Μαλφόι.
«θα το ήξερε σίγουρα ο Ντάμπλντορ αν είχε πάθει κάτι ο Χάγκριντ»,
είπε ευθύς η Ερμιόνη.
«Πάψε να ανησυχείς, γιατί παι'Ζεις το παιχνίδι του Μαλφόι του
δίνεις να καταλάβει ότι δεν
ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να τον αγνοήσουμε, Χάρι.
Κράτησε μου τωρα τον
οσφυοκάμπτη να Ζωγραφίσω το πρόσωπο του...»
«Ναι», ακούστηκε καθαρά η φωνή του Μαλφόι από μια γειτονική
συντροφιά, «ο πατέρας μου
μίλησε τις προάλλες με τον υπουργο, που του δήλωσε ότι το
υπουργείο είναι αποφασισμένο να
λύσει το πρόβλημα του χαμηλού επιπέδου διδασκαλίας σε αυτό το
σχολειο. Έτσι, ακόμη κι αν
επιστρέψει αυτός ο κρετίνος, θα τον ξαναστείλουν από κει που
'ρθε».
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«ΟΧ!» Ο Χάρι είχε σφίξει με τόση δύναμη τον οσφυοκάμπτη που
παραλίγο να τον σπάσει στα
δύο ο οσφυοκάμπτης ανταπέδω^ σε γρατΖουνώντας του το χέρι με τα
γαμψά του δάχτυλα, που
αφή. σαν στο δέρμα του αγοριού δυο μακριά βαθιά κοψίματα. Ο Χάρι
άφησε αυθόρμητα τον
οσφυοκάμπτη. Ο Κράμπε κι ο Γκόιλ, που γελούσαν ήδη με την ιδέα ότι
θα απολυθεί ο Χάγκριντ,
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γέλασαν ακόμη πιο δυνατά όταν ο οσφυοκάμπτης έτρεξε σαν σφαίρα
προς το δάσος κι
εξαφανίστηκε ανάμεσα στις ρίζες των δέντρων. 'Όταν ακούστηκε από
μακριά το κουδούνι, ο Χάρι
τύλιξε την πιτσιλισμένη με αίμα Ζωγραφιά του οσφυοκάμπτη και
κίνησε για το μάθημα βοτανολογίας. Είχε τυλίξει το χέρι του με το μαντίλι της Ερμιόνης,
ενώ αντηχούσε ακόμη στ' αφτιά
του το κορόίδευτικό γέλιο του Μαλφόι. «Αν ξαναπεί τον Χάγκριντ
κρετίνο...» γρύλισε ο Χάρι.
«Πρόσεξε, μην τσακωθείς με τον Μαλφόι τώρα είναι επιμελητής και
μπορεί να σου κάνει τη Ζωή
δύσκολη...»
«Αναρωτιέμαι πώς είναι η δύσκολη Ζωή», σχολίασε ειρωνικά ο Χάρι. Ο
Ρον γέλασε αλλά η
Ερμιόνη συνοφρυώθηκε. Προχώρησαν μαζί στο μονοπάτι του
λαχανόκηπου. Ο ουρανός δεν είχε
αποφασίσει ακόμη αν ήθελε να βρέξει.
«Απλώς ανυπομονώ να γυρίσει ο Χάγκριντ», είπε χαμηλόφωνα ο Χάρι
καθώς έφταναν στα
θερμοκήπια. «Και μη μου πεις ότι η Γκράμπλι-Πλανκ είναι καλύτερη
δασκάλα!» πρόσθεσε
απειλητικά. «Δε θα το έλεγα», απάντησε ήρεμα η Ερμιόνη. «Γιατί δε
φτάνει ούτε στο νυχάκι του
Χάγκριντ», δήλωσε ο Χάρι, αν και μέσα του ήξερε πολύ καλά πως
μόλις είχε παρακολουθήσει μια
υποδειγματική διδασκαλία φροντίδας μαγικών πλασμάτων, γεγονός που
τον εκνεύρισε φοβερά.
Η πόρτα του πλησιέστερου θερμοκηπίου άνοιξε και Βγήκαν μερικοί
τεταρτοετείς, μεταξύ των
οποίων και η Τζίνι.
«Γεια», τους χαιρέτησε πρόσχαρα καθώς περνούσε δίπλα τους. Λίγες
στιγμές αργότερα Βγήκε
και η Λούνα ΛάΒγκσυντ, τελευταία απ' όλους. Η μύτη της ήταν
λερωμένη με χώματα και τα
μαλλιά της πιασμένα κότσος στην κορφή του κεφαλιού. 'Όταν είδε τον
Χάρι. τα γουρλωτά μάτια
της άνοιξαν διάπλατα από ευχαρίστηση και πήγε γραμμή προς το μέρος
του. Πολλοί συμμαθητές
του γύρισαν και κοίταξαν με περιέργεια. Η Λούνα πήρε μια Βαθιά
ανάσα και, δίχως να μπει στον
κόπο να τον χαιρετήσει, είπε: «Πιστεύω ότι γύρισε ο Ακατονόμαστος
και τον πολέμησες και
γλίτωσες».
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«Α... ωραία», είπε αμήχανα ο Χάρι. Τα σκουλαρίκια που φορούσε η
Λούνα έμοιαΖαν με
πορτοκαλιά ραπανάκια, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την
ΠαρΒάτι και τη ΛάΒεντερ, οι
οποίες χασκογελούσαν δείχνοντας τα αφτιά της.
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«Εσείς γελάτε», ύψωσε τη φωνή η Λούνα, που είχε την εντύπωση ότι
τα δύο κορίτσια γελούσαν
με αυτά που είπε, όχι με αυτά που φορούσε, «αλλά κι οι άνθρωποι
κάποτε δεν πίστευαν στην
ύπαρξη` των φίνων μπλιμπιτήρων και των στραΒοκέρατων φυσητήρων!»
«Κι είχαν δίκιο, σωστά;» πετάχτηκε η Ερμιόνη. «Δεν υπάρχουν ούτε
φίνοι μπλιμπιτήρες ούτε
στραΒοκέρατοι φυσητήρες».
Η Λούνα της έριξε μια περιφρονητική ματιά κι απομακρύνθηκε με τα
ραπανάκια της να
ταλαντεύονται αγέρωχα. Τώρα, η ΠαρΒάτι και η ΛάΒεντερ δεν ήταν οι
μόνες που είχαν
ξεκαρδιστεί στα γέλια.
«θα μου κάνεις τη χάρη να μην προσΒάλλεις το μόνο άνθρωπο που με
πιστεύει;» ρώτησε
θυμωμένος ο Χάρι καθώς συνέχιΖαν το δρόμο τους.
«Σύνελθε, Βρε Χάρι, μπορείς να Βρεις και καλύτερους υποστηρικτές
από τη Λούνα. Μου μίλησε η
Τζίνι για την αφεντιά της για να πιστέψει σε κάτι, δεν πρέπει να
υπάρχει η παραμικρή απόδειξη
για την ύπαρξη του. Αλλά τι περιμένεις από την κόρη του εκδότη του
Σοφιστή!»
Ο Χάρι συλλογίστηκε τα τρομακτικά φτερωτά άλογα που είδε τη νύχτα
του ερχομού του και τη
Λούνα, που είπε πως τα έβλεπε κι εκείνη. Η καρδιά του σφίχτηκε.
'Έλεγε ψέματα η Λούνα; Πριν
προλάβει όμως να σκεφτεί οτιδήποτε, ήρθε προς το μέρος του ο Έρνι
Μακμίλαν.
«θέλω να ξέρεις, Πότερ», είπε με δυνατή φωνή που ακούστηκε σε
μεγάλη απόσταση, «ότι δε σε
υποστηρίζουν μόνο οι "λοξοί"'. Εγώ πιστεύω εκατό τοις εκατό τα
λεγόμενα σου. Η οικογένεια μου
υποστηρίΖε ανέκαθεν τον Ντάμπλντορ και το ίδιο κάνω κι εγώ».
«Ε... ευχαριστώ πολύ, Έρνι», έκανε ο Χάρι ευχάριστα ξαφνιασμένος.
Παρά το πομπώδες ύφος
του συμμαθητή του, ο Χάρι δέχτηκε με Βαθιά ευγνωμοσύνη την ψήφο
εμπιστοσύνης από κάποιον
που δεν είχε κρεμασμένα στ' αφτιά του ραπανάκια. Τα λόγια του Έρνι
έσΒησαν αυτόματα το
χαμόγελο από τα χείλη της ΛάΒεντερ Μπράουν. Καθώς ο Χάρι
προχωρούσε συντροφιά με τον
Ρον και την Ερμιόνη, πήρε το μάτι του την έκφραση του Σίμους, που
προδιδε σάστισμα και
περιφρόνηση ταυτόχρονα.
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Η καθηγήτρια Σπράουτ άρχισε το μάθημα μιλώντας τους για τη σημασία
των ΚΔΜ, γεγονός που
δεν εξέπληξε κανέναν. Ο Χάρι θα ήθελε να σταματήσουν οι καθηγητές
να τους μιλούν γι' αυτό το
θέμα τον είχε κυριεύσει άγχος και σφιγγόταν το στομάχι του κάθε
φορά που συλλογιΖόταν τις
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εργασίες που είχε να γράψει. Το δυσάρεστο αυτό αίσθημα
επιδεινώθηκε δραματικά όταν, στο
τέλος του μαθήματος, τους έβαλε και η καθηγήτρια Σπράουτ μια
εργασία. Οι μαθητές του
Γκρίφιντορ, που ήταν κατάκοποι κι ανέδιδαν μια έντονη μυρουδιά
κοπριάς δράκου —το
αγαπημένο λίπασμα της Σπράουτ κίνησαν για τον πύργο κανείς τους δε
μιλούσε ύστερα από μια
τόσο εξουθενωτική μέρα.
Ο Χάρι πεινούσε σαν λύκος. Στις πέντε η ώρα θ' άρχίΖε η πρώτη του
τιμωρία για φέτος, έτσι πήγε
κατευθείαν στην τραπεΖαρία, χωρίς να αφήσει τη σάκα του στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ.
Ήθελε να προλάβει να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του προτού κληθεί
ν' αντιμετωπίσει ότι του
επιφύλασσε η Άμπριτζ. Πριν προλάβει όμως να διαβεί το κατώφλι της
τραπεΖαρίας, ακούστηκε
μια δυνατή θυμωμένη φωνή: «Ει, Πότερ!»
«Τι έγινε πάλι;» μουρμούρισε κουρασμένα και στράφηκε προς το μέρος
της Αντζέλικα, που
έδειχνε να έχει άγριες διαθέσεις.
«θα σου πω εγώ τι έγινε!» έκανε η Αντζέλικα και όρμησε προς το
μέρος του, χτυπώντας με το
δάχτυλο το στήθος του. «Μου εξηγείς, σε παρακαλώ, πώς τα κατάφερες
να είσαι τιμωρία την
Παρασκευή, στις πέντε η ώρα;»
«Τι;» έκανε ο Χάρι. «Α, ναι... τα δοκιμαστικά για φύλακα!»
«Τώρα το θυμήθηκε!» σάρκασε η Αντζέλικα. «Δε σου είπα ότι θέλω για
τα δοκιμαστικά όλη την
ομάδα, για να βρούμε κάποιον που να δένει με όλους; Δε σου είπα
ότι έκλεισα το γήπεδο του
κουίντιτσ ειδικά γι' αυτόν το λόγο; Αλλά εσύ, βέβαια, αποφάσισες
να μην έρθεις!»
«Δεν το αποφάσισα εγώ!» διαμαρτυρήθηκε ο Χάρι αγανακτισμένος από
την άδικη κατηγορία. «Με
τιμώρησε αυτή η ηλίθια η Άμπριτζ γιατί είπα την αλήθεια για τον
Ξέρεις-Ποιον».
«Να πας αμέσως να τη βρεις και να την παρακαλέσεις να σε αφησει
ελεύθερο την Παρασκευή»,
είπε φουντωμένη η Αντζέλικα. «Και δε με νοιάΖει πώς θα την
πείσεις. Πες της ότι ο Ξέρεις-Ποιος
είναι γέννημα της φαντασίας σου αν είναι απαραίτητο, αλλά φρόντισε
να έρθεις στα δοκιμαστικά!»
πρόσθεσε κι έφυγε φουριόΖα.
«Ξέρετε κάτι;» είπε ο Χάρι στον Ρον και στην Ερμιόνη καθώς
έμπαιναν στην τραπεΖαρία.
«Πρέπει να ρωτήσουμε τα Ενωμένα Τέλματα, την ομάδα που πήρε τον
Όλιβερ Γουντ, αν ο
παλιός μας αρχιγος σκοτώθηκε στην προπόνηση, γιατί κόβω το κεφάλι
μου ότι η Αντζέλικα είναι η
μετενσάρκωση του».
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«Πιστεύεις ότι υπάρχουν πιθανότητες να σε αφήσει ελεύθερο την
Παρασκευή η Άμπριτζ;»
ρώτησε σκεπτικά ο Ρον καθώς κάθονταν στο τραπέΖΙ του Γκρίφιντορ.
«Ούτε μία στο εκατομμύριο», απάντησε βλοσυρά ο Χάρι, που γέμισε με
πάίδάκια το πιάτο του κι
άρχισε να τρώει. «Εγώ θα προσπαθήσω, πάντως, θα της προτείνω να
κάνω δύο μέρες τιμωρία
στη θέση της Παρασκευής ή κάτι τέτοιο...» Κατάπιε μια μπουκιά
πατάτες και συνέχισε: «Ελπι'Ζω
να μη με κρατήσει πολύ αργά απόψε. Το ξέρετε ότι έχουμε να
γράψουμε τρεις εργασίες, να
εξασκηθούμε στο ξόρκι της εξαφάνισης για τη ΜακΓκόναγκαλ, να
μάθουμε ένα αντι-ξόρκι για τον
Φλίτγουικ, να τελειώσουμε το σχέδιο του οσφυοκά-μπτη και να
γράψουμε το ηλίθιο ημερολόγιο
ονείρων της Τρελόνι;»
Ο Ρον βόγκηξε και, για κάποιο λόγο, κοίταξε την οροφή. «Άσε που
μου φαίνεται ότι θα βρέξει».
«Τι σχέση έχει η βροχή με τις εργασίες μας;» ρώτησε η Ερμιόνη
σμίγοντας τα φρύδια της.
«Τίποτα, τίποτα», απάντησε ο Ρον, που κοκκίνισε μέχρι τ' αφτιά.
Στις πέντε παρά πέντε ο Χάρι αποχαιρέτησε τους άλλους δύο και
κίνησε για το γραφείο της
Άμπριτζ, στον τρίτο όροφο. Μόλις χτύπησε την πόρτα, άκουσε τη
γλυκερή της φωνή από μέσα:
«Πέρασε». Ο Χάρι μπήκε επιφυλακτικά και κοίταξε ολόγυρα.
Γνώρισε αυτό το γραφείο από τους τρεις προηγούμενους κατόχους του.
Την εποχή του Γκιλντρόι
Λόκχαρτ ήταν γεμάτο με χαμογελαστά πορτρέτα και φωτογραφίες του
εαυτού του. 'Όταν το είχε ο
Λουπιν, μπορούσε κανείς να δει κλουβιά και ενυδρεία με
συναρπαστικά επικίνδυνα πλάσματα.
Και τη χρονιά που το είχε ο απαγωγέας του Μούντι, το γραφείο ήταν
γεμάτο παράξενα όργανα
και μη-^νήματα ανίχνευσης κακοποιών και μεταμφιεσμένων εχθρών.
Τώρα όμως έδειχνε αγνώριστο. Όλα τα έπιπλα ήταν σκεπασμένα με
δαντελωτά καλύμματα και
υφάσματα. Παντού υπήρχαν ανθοδοχια με αποξηραμένα λουλούδια,
τοποθετημένα πάνω σε
κεντημένα πετσετάκια, ενώ σ' έναν τοίχο την προσοχή έκλεβε μια
συλλογή πιάτα με Ζωγραφιστά
γατάκια, που το καθένα φορούσε κορδέλα δια248
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φορετικού χρώματος στο Λαιμό του. Τα πιάτα ήταν τόσο κακόγουστα
που ο Χάρι απόμεινε να τα
χαΖεύει μέχρι που μίλησε η Άμπριτζ.
«Καλησπέρα, κύριε Πότερ».
Ο Χάρι γύρισε προς το μέρος της. Δεν την είχε προσέξει στην αρχή,
γιατί" φορούσε μια χτυπητή
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Λουλουδάτη ρόμπα που με δυσκολία ξεχωρίΖε από το εμπριμέ
τραπεΖομάντιλο του γραφείου
όπου ήταν καθισμένη.
«Καλησπέρα, κυρία Άμπριτζ», είπε αμήχανα ο Χάρι.
«Κάθισε». Του έδειξε ένα τραπεΖάκι με δαντελωτό τραπεΖομάντιλο
μπροστά στο οποίο είχε
τοποθετήσει μια καρέκλα. Πάνω στο τρα-πέΖι υπήρχε μια περγαμηνή
που προφανώς
προοριζόταν για κείνον.
«Ε...» έκανε χωρίς να κουνηθεί ο Χάρι. «Πριν αρχίσουμε... ε...
κυρία Άμπριτζ... θα ήθελα να... να
σας Ζητήσω μια χάρη».
Τα γουρλωτά της μάτια έγιναν δυο σχισμές. «Μπα;»
«Να... είμαι στην ομάδα κουίντιτς του Γκρίφιντορ. Και την
Παρασκευή το απόγευμα έχουμε
δοκιμαστικά για τον καινούργιο... θα ήθελα να σας ρωτήσω αν
γίνεται να μην κάνω την τιμωρία
μου εκείνη την ημέρα... αλλά μια άλλη...» Ήξερε πολύ πριν αποσώσει
τη φράση του ότι η
προσπάθεια του ήταν μάταιη.
«Α, όχι». Η Άμπριτζ χαμογέλασε τόσο πλατιά, που έδειχνε λες και
μόλις καταβρόχθισε μια
πεντανόστιμη Ζουμερή μύγα. «Όχι, όχι, όχι, όχι. Τιμωρήθηκες γιατί
διέδωσες κακόβουλες και
ανυπόστατες φήμες, κύριε Πότερ, και δε νοείται τιμωρία που
προσαρμόΖεται στις επιθυμίες του
ενόχου. Όχι, θα έρθεις εδώ αύριο στις πέντε η ώρα, και μεθαύριο,
και την Παρασκευή, και θα
κάνεις την τιμωρία σου. Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό που θα στερηθείς
κάτι το οποίο επιθυμείς
διακαώς, γιατί έτσι θα εμπεδώσεις καλύτερα το μάθημα που θέλω να
σου δώσω».
Ο Χάρι ένιωσε το αίμα να του ανεβαίνει στο κεφάλι κι άκουσε ένα
βούισμα στ' αφτιά του. Ώστε
διέδωσε κακόβουλες κι ανυπόστατες φήμες...
Εκείνη τον παρατηρούσε με το κεφάλι γερμένο στο πλάί και το
χαμόγελο στα χείλη, σαν να
διάβαζε τις σκέψεις του κι ήθελε να δει αν θα τολμούσε να τις
διατυπώσει φωναχτά. Ο Χάρι
τράβηξε το βλέμμα του, καταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια,
ακούμπησε τη σάκα του
δίπλα στην καρέκλα και κάθισε.
«Βλέπω», είπε γλυκά η Άμπριτζ, «ότι αρχίσαμε κιόλας να ελέγχουμε
τα νεύρα μας. Και τώρα θα
γράψεις την τιμωρία σου, κύριε
Πότερ. Όχι, όχι με τη δική σου πένα», πρόσθεσε καθώς έσκυβε ο Χάρι
να ανοίξει τη σάκα του.
«θα χρησιμοποιήσεις μια ειδική, δική μου πένα. Ορίστε». Του έδωσε
μια μακρόστενη μαύρη πένα
με ασυνήθιστα αιχμηρή μύτη. «θέλω να γράψεις: Δε θα ξαναπώ
ψέματα», είπε μελιστάλαχτα.
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«Πόσες φορές;» ρώτησε ο Χάρι με την ίδια προσποιητή ευγένεια.
«Όσες χρειαστεί για να σου εντυπωθεί το μήνυμα», αποκρίθηκε γλυκά
η καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Ξεκίνα».
Γύρισε στο γραφείο της, κάθισε κι έσκυψε πάνω από μια στοίβα
περγαμηνές που προφανώς
ήταν εργασίες για βαθμολόγηση. Ο Χάρι έπιασε τη μυτερή πένα και
συνειδητοποίησε ότι κάτι
έλειπε.
«Δε μου δώσατε μελάνι», είπε.
«Δε θα χρειαστείς», απάντησε η καθηγήτρια Άμπριτζ με ένα αδιόρατο
γέλιο στη φωνή.
Ο Χάρι ακούμπησε στο χαρτί τη μύτη της πένας κι έγραψε: Δε θα
ξαναπώ ψέματα.
Ένα βογκητό πόνου του ξέφυγε. Οι λέξεις είχαν γραφτεί στην
περγαμηνή με γυαλιστερό κόκκινο
μελάνι. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν οι ίδιες λέξεις στη ράχη του
δεξιού χεριού του, χαραγμένες στο
δέρμα θαρρείς με λεπίδα. Καθώς όμως κοίταΖε τα ματωμένα σημάδια,
το δέρμα γιατρεύτηκε
αφήνοντας ανέπαφο, αν και κάπως ερεθισμένο, εκείνο το σημείο.
Ο Χάρι κοίταξε την Άμπριτζ. Τον παρατηρούσε μ' ένα πλατύ χαμόγελο
στο μεγάλο βατραχίσιο
στόμα της.
«Ναι;»
«Τίποτα», είπε σιγανά ο Χάρι.
Έσκυψε στην περγαμηνή του, ακούμπησε πάνω της την πένα, ξανάγραψε:
Δε θα ξαναπώ
ψέματα, κι ένιωσε γι' άλλη μια φορά το διαπεραστικό πόνο στο χέρι
του τα γράμματα χαράχτηκαν
ξανά στο δέρμα του κι οι πληγές εξαφανίστηκαν λίγες στιγμές
αργότερα.
Κι αυτό συνεχίστηκε. Ο Χάρι έγραψε ξανά και ξανά τις λέξεις στην
περγαμηνή, όχι με μελάνι,
όπως συνειδητοποίησε σύντομα, μα με το ίδιο του το αίμα. Κι οι
λέξεις χαράζονταν ξανά και ξανά
στο δέρμα του, επουλώνονταν και ξαναεμφανιζονταν την επόμενη φορά
που έγραφε με την πένα
στην περγαμηνή.
Έξω σκοτείνιασε. Ο Χάρι δε ρώτησε πότε θα σταματήσει. Δεν κοίταξε
καν το ρολόι του. Ήξερε ότι
η Άμπριτζ τον παρατηρούσε περιμένοντας να δείξει σημάδια
αδυναμίας, αλλά δεν ήθελε να της
250
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κάνει το χατίρι έστω κι αν καθόταν εκεί όλη τη νύχτα χαράζοντας το
χέρι του με την πένα...
«Έλα εδώ», του είπε ύστερα από ώρες, όπως του φάνηκε.
Σηκώθηκε όρθιος. Το χέρι του τον έτσουΖε αφόρητα. Το κοίταξε" οι
πληγές είχαν γιατρευτεί αλλά
το δέρμα ήταν κατακόκκινο.
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«Το χέρι σου», του είπε.
Άπλωσε το χέρι του. Το πήρε στο δικό της. Το άγγιγμα των
κοντόχοντρων δαχτύλων της, που
ήταν φορτωμένα με ακαλαίσθητα παλαιικά δαχτυλίδια, του προκάλεσε
ένα ρίγος.
«Τς, τς, απ' ότι Βλέπω, δε σου εντυπώθηκε καλά ακόμη», είπε
χαμογελαστά, «θα
ξαναπροσπαθήσουμε αύριο το απόγευμα. Μπορείς να πηγαίνεις».
Ο Χάρι έφυγε αμίλητος από το γραφείο. Το σχολείο είχε ερημώσει
ήταν περασμένα μεσάνυχτα.
Προχώρησε αργά στο διάδρομο και, μόλις έστριψε στη γωνία και
σιγουρεύτηκε ότι δεν τον άκουγε
η Άμπριτζ, το 'Βαλε στα πόδια.
Δεν είχε προλάβει να εξασκηθεί στα ξόρκια εξαφάνισης, δεν είχε
καταγράψει ούτε ένα όνειρο στο
ημερολόγιο του, δεν είχε τελειώσει τη Ζωγραφιά του οσφυοκάμπτη
ούτε είχε ετοιμάσει τις
εργασίες του. Το άλλο πρωί δεν κατέβηκε για πρωινό, ώστε να γράψει
δυο φανταστικά όνειρα για
το μάθημα της μαντικής, το πρώτο μάθημα της ημέρας. Ξαφνιάστηκε
όταν του κράτησε
συντροφιά ένας αναμαλλιασμένος Ρον.
«Πώς και δεν έγραψες τίποτα χθες το βράδυ;» ρώτησε ο Χάρι ενώ ο
φίλος του αναΖητούσε
απεγνωσμένα έμπνευση.
Ο Ρον, που κοιμόταν όταν γύρισε ο Χάρι στον κοιτώνα, μουρμούρισε
αόριστα: «Είχα άλλα
πράγματα να κάνω». Έπειτα έσκυψε στην περγαμηνή του κι έγραψε μιαδυο αράδες. «Φτάνει
αυτό», είπε κλείνοντας το ημερολόγιο. «Έγραψα ότι ονειρεύτηκα πως
αγόρασα ένα καινούργιο
Ζευγάρι παπούτσια, ώστε να μην μπορεί να δώσει κάποια αλλόκοτη
ερμηνεία».
Κατόπιν κίνησαν βιαστικά για το βόρειο πυργίσκο. «Πώς πήγε η
τιμωρία με την Άμπριτζ; Τι σου
έβαλε;» Ο Χάρι δίστασε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κι ύστερα
απάντησε: «Να γράψω μια
φράση». «Α, εντάξει, φτηνά τη γλίτωσες!»
«Ναι», είπε ο Χάρι.
«Α... ξέχασα! Σου έδωσε άδεια για την Παρασκευή;»
«Όχι», αποκρίθηκε ο Χάρι.
Ο Ρον βόγκηξε με συμπάθεια.
Ήταν άλλη μια άσχημη μέρα για τον Χάρι στο μάθημα των
μεταμορφώσεων ήταν από τους
χειρότερους, γιατί δεν είχε εξασκηθεί καθόλου στα ξόρκια
εξαφάνισης. Το μεσημέρι δεν κατέβηκε
για φαγητό προκειμένου να τελειώσει τη Ζωγραφιά του οσφυοκάμπτη
και, στο μεταξύ, η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, η Γκράμπλι-Πλανκ και η Σινίστρα τους
έβαλαν κι άλλες εργασίες, που
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δε θα μπορούσε να τις γράψει το βράδυ, γιατί έπρεπε να πάει στο
γραφείο της Άμπριτζ για τη
δεύτερη μέρα της τιμωρίας του. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε
και τον βρήκε η Αντζέλικα
τζοουνς στο δείπνο και, μόλις έμαθε ότι δε θα συμμετείχε στα
δοκιμαστικά της Παρασκευής, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του. «Οι παίκτες που θέλουν να
παραμείνουν στην
ομάδα πρέπει να βάΖουν την προπόνηση πάνω από τις άλλες
υποχρεώσεις τους», του είπε.
«Μα είμαι τιμωρία!» φώναξε ο Χάρι καθώς η Αντζέλικα απομακρυνόταν.
«Μήπως νομίσεις ότι
προτιμώ να είμαι κλεισμένος στο γραφείο αυτής της γριάς καρακάξας
αντί να παίΖω κουίντιτσ;»
«Πάλι καλά που είναι γραπτή η τιμωρία», είπε παρηγορητικά η
Ερμιόνη. Ο Χάρι μόλις είχε καθίσει
στη θέση του και κοίταΖε την μπριΖόλα και την πίτα του, που δεν
είχε πια καμιά όρεξη να φάει.
«θα μπορούσε να σου βάλει κάτι πολύ χειρότερο...»
Εκείνος άνοιξε το στόμα του, το ξανάκλεισε κι έγνεψε καταφατικά.
Δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να
πει στους φίλους του τι ακριβώς συνέβαινε στο γραφείο της Άμπριτζ
δεν ήθελε να δει τη φρίκη
Ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους, γιατί έτσι θα το συνειδητοποιούσε
κι ο ίδιος καλύτερα και θα
ήταν πολύ πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Άλλωστε, ένιωθε ότι
αυτό ήταν κάτι ανάμεσα σ'
εκείνον και την Άμπριτζ, μια σύγκρουση θελήσεων, και δεν ήθελε να
της δώσει την ευχαρίστηση
ν' ακούσει ότι παραπονέθηκε.
«Μας έχουν φλομώσει στις εργασίες», γκρίνιαξε ο Ρον.
«Και γιατί δεν έγραψες τίποτα χθες βράδυ;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Αλήθεια, πού ήσουνα;»
«Ε... βγήκα να κάνω έναν περίπατο», απάντησε αόριστα ο Ρον.
Ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι δεν ήταν ο μοναδικός που έκρυβε ^οτι
στη δεδομένη στιγμή.
252
Η δεύτερη μέρα της τιμωρίας ήταν χειρότερη από την πρώτη. Τώρα το
δέρμα στην εξωτερική
πλευρά του χεριού του ερεθίστηκε πιο γρήγορα, κοκκίνισε και
πρήστηκε. Ο Χάρι αμφέβαλλε αν
θα συνέχιζε να επουλώνεται. Σε λίγο οι πληγές θα έμεναν χαραγμένες
στο δέρ-μα του και ίσως η
Άμπριτζ να ικανοποιούνταν. Ωστόσο, δεν ξέφυγε απ' τα χείλη του
ούτε ένας αναστεναγμός. Από
τη στιγμή που μπήκε στο γραφείο της μέχρι τη στιγμή που πήρε άδεια
να φύγει -περασμένα
μεσάνυχτα και πάλι — οι μόνες λέξεις που είπε ήταν «καλησπέρα» και
«καληνύχτα».
Τώρα η κατάσταση με τις εργασίες του είχε γίνει απελπιστική. Μόλις
επέστρεψε στο εντευκτήριο

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

του Γκρίφιντορ, δεν πήγε στο κρεβάτι παρά την κούραση του, αλλά
άνοιξε τα βιβλία του και καταπιάστηκε με την εργασία του Σνέιπ. Όταν την τελείωσε, η ώρα ήταν
δυόμισι το πρωί. Ήξερε πως
δεν είχε κάνει καλή δουλειά, μα τι να γίνει; Αν δεν παρέδιδε
εργασία την άλλη μέρα, θα του έβαΖε
κι ο Σνέιπ τιμωρία. Ύστερα απάντησε βιαστικά στις ερωτήσεις που
τους είχε Βάλει η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, έγραψε δυο λόγια για τη σωστή φροντίδα των
οσφυοκαμπτών και πήγε
τρεκλίζοντας στο κρεβάτι. Έπεσε με τα ρούχα πάνω στα σκεπάσματα
και κοιμήθηκε σαν
κούτσουρο.
Την Πέμπτη κουτουλάνε από την κούραση. Ο Ρον φαινόταν κι αυτός
πολύ νυσταγμένος, αν κι ο
Χάρι δεν μπορούσε να εξηγήσει το λόγο. Η τρίτη μέρα της τιμωρίας
του πέρασε με τον ίδιο τρόπο
όπως οι προηγούμενες, μόνο που ύστερα από δύο ώρες η φράση «Δε θα
ξαναπώ ψέματα» δεν
εξαφανίστηκε από το χέρι του, αλλά οι χα-ραγματιές παρέμειναν
στάΖοντας αίμα. Κάποια στιγμή
που σταμάτησε ν' ακούγεται το θρόισμα της πένας, η καθηγήτρια
Άμπριτζ σήκωσε τα μάτια της.
«Α», είπε χαμηλόφωνα και σηκώθηκε απ' το γραφείο για να εξετάσει
το χέρι του. «Πολύ ωραία.
Τώρα θα το θυμάσαι. Τελειώσαμε γι' απόψε».
«Πρέπει να έρθω κι αύριο;» ρώτησε ο Χάρι καθώς σήκωνε τη σάκα του
με το αριστερό του χέρι
αντί για το πληγωμένο δεξί.
«Ω, ναι», είπε μ' ένα πλατύ χαμόγελο η Άμπριτζ. «ΝομίΖω ότι με τη
δουλειά άλλης μιας νύχτας θα
αποτυπωθεί πιο καλά το μήνυμα».
Ο Χάρι δε φανταΖόταν ποτέ ότι υπήρχε σε όλο τον κόσμο πιο μι253
σητός καθηγητής από τον Σνέιπ, μα καθώς επέστρεφε στο Γκρίφι-ντορ
αναγκάστηκε να
παραδεχτεί ότι ο καθηγητής των φίλτρων είχε βρει έναν επικίνδυνο
ανταγωνιστή. Είναι σατανική,
σκέφτηκε καθώς ανέβαινε στον έβδομο όροφο, σατανική, διεστραμμένη,
τρε-ληκαι...
«Ρον;»
Φτάνοντας στο κεφαλόσκαλο και στρίβοντας δεξιά, σκόνταψε σχεδόν
πάνω στον Ρον που ήταν
κρυμμένος πίσω από το άγαλμα του Λάχλαν του Καλαμοκάνη, σφίγγοντας
το σκουπόξυλό του.
Εκείνος αναπήδησε τρομαγμένος βλέποντας τον Χάρι και προσπάθησε
να κρύψει την καινούργια του Σαρώστρα 11 πίσω από την πλάτη του.
«Τι κάνεις εδώ;»
«Ε... τίποτα. Εσύ τι κάνεις;»
Ο Χάρι συνοφρυώθηκε. «Έλα τώρα, λέγε! Γιατί κρύβεσαι;»
«Κρύβομαι... κρύβομαι από τον Φρεντ
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και τον Τζορτζ, αν θες να ξέρεις», είπε ο Ρον. «Μόλις πέρασαν με
μια παρέα πρωτοετών, που
δοκιμάΖουν, βάΖω στοίχημα, τα καταπότια τους. θέλω να πω, τώρα δεν
μπορούν να κάνουν τις
δοκιμές τους στο εντευκτήριο, μπροστά
στην Ερμιόνη...» Μιλούσε πάρα πολύ γρήγορα κι έδειχνε γεμάτος
ένταση.
«Μα γιατί κρατάς το σκουπόξυλό σου, τι το θέλεις; Μη μου πεις πως
πέταγες;» ρώτησε ο Χάρι.
«Ε... εντάξει, θα σου πω, αλλά μη γελάσεις!» είπε μουδιασμένος ο
Ρον, που είχε γίνει
κατακόκκινος σαν παπαρούνα. «Σκέφτομαι να συμμετάσχω στα
δοκιμαστικά για τον καινούργιο
φύλακα τώρα που έχω ένα σκουπόξυλό της προκοπής. Ορίστε, γέλα».
«Δε γελάω», είπε ο Χάρι. Ο Ρον ανοιγόκλεισε τα μάτια του. «Είναι
θαυμάσια ιδέα! Μακάρι να
μπεις στην ομάδα! Δε σ' έχω δει να παιζεις φύλακας, είσαι καλός;»
«Αρκετά», έκανε ο Ρον ανακουφισμένος από την αντίδραση του Χάρι.
«Ο Τσάρλι, ο Φρεντ κι ο
Τζορτζ μ' έβαΖαν φύλακα όταν προπονούνταν στις διακοπές».
« Ώστε έκανες προπόνηση απόψε!»
«Κάθε Βράδυ, από την Τρίτη... μόνος μου όμως. Προσπάθησα να μαγέψω
μερικές κόκκινες
μπάλες για να παίξουν μαΖί μου, αλ-'•α δεν ήταν εύκολο και δεν
ξέρω κατά πόσο θα μου ήταν
χρήσι-μο>> Ο Ρον ήταν νευρικός και αγχωμένος. «Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ
θα Πατάνε την κοιλιά
τους από τα γέλια όταν εμφανιστώ στα δοκιμα254
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στικά. Μ' έχουν τρελάνει στην καΖουρα από τότε που έγινα
επιμελητής».
«Μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ», είπε στεναχωρημένος ο Χάρι
καθώς πήγαιναν στο
εντευκτήριο. «Μακάρι... Τι έχει το χέρι σου, Χάρι;»
Ο Χάρι, που μόλις είχε ξύσει τη μύτη του με το ελεύθερο δεξί του
χέρι, Βιάστηκε να το κρύψει
πίσω από την πλάτη του, μα είχε τόση επιτυχία όση κι ο Ρον όταν
προσπάθησε να κρύψει το
σκου-πόξυλό του.
«Ε... τίποτα... ένα κόψιμο...»
Ο Ρον όμως είχε ήδη αρπάξει τον πήχη του Χάρι και τράβηξε το χέρι
του κοντά στα μάτια του.
Κοίταξε αμίλητος τη φράση που ήταν χαραγμένη στο δέρμα κι ύστερα
άφησε το χέρι του φίλου
του με μια έκφραση φρίκης.
«Δεν είχες πει πως σου έβαλε γραπτή τιμωρία;»
Ο Χάρι δίστασε για λίγο. Εφόσον όμως ο Ρον στάθηκε ειλικρινής
μαΖίτου, του είπε κι εκείνος την
αλήθεια για τις ώρες που περνούσε στο γραφείο της Άμπριτζ.
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«Α, την παλιόγρια!» ψιθύρισε αγανακτισμένος ο Ρον καθώς
σταματούσαν μπροστά στη χοντρή
κυρία, που κοιμόταν γαλήνια με το κεφάλι ακουμπισμένο στην κορνίζα
. «Είναι ψυχασθενής!
Πήγαινε στη ΜακΓκόναγκαλ, πες κάτι!»
«Όχι», έκανε αποφασιστικά ο Χάρι. «Δεν της δίνω την ευχαρίστηση να
πιστέψει ότι λύγισα».
«Λύγισες; Και θα την αφήσεις ατιμώρητη γι' αυτό που κάνει;»
«Δεν ξέρω τι εξουσία έχει πάνω της η ΜακΤκόναγκαλ», απάντησε ο
Χάρι.
«Τότε, πες το στον Ντάμπλντορ!»
«Όχι», είπε ανέκφραστα ο Χάρι.
«Γιατί;»
«Αρκετές σκοτούρες έχει στο κεφάλι του», αποκρίθηκε ο Χάρι, αν και
δεν ήταν αυτός ο
πραγματικός λόγος. Δε θα Ζητούσε σε καμία περίπτωση βοήθεια από
τον Ντάμπλντορ τη στιγμή
που ο διευθυντής είχε να του μιλήσει από τον ιούνιο.
«Εγώ σου λέω πως πρέπει...» άρχισε ο Ρον, αλλά τον διέκοψε η
χοντρή κυρία, που τους
παρακολουθούσε αγουροξυπνημένη και τώρα ξέσπασε: «θα μου πείτε το
σύνθημα ή θα
ξημερωθώ περιμένοντας να τελειώσετε το κουβεντολόι σας;»
η Παρασκευή ξημέρωσε συννεφιασμένη και βροχερή σαν τις υπόλοιπες
μέρες της βδομάδας. Ο
Χάρι κοίταξε μηχανικά το τραπέΖΙ των καθηγητών μόλις μπήκε στην
τραπεΖαρία, αν και δεν
ήλπίΖε να δει τον Χάγκριντ κατόπιν επικέντρωσε τη σκέψη του σε
πιο άμεσα και πιεστικά
προβλήματα, όπως το βουνό των εργασιών που έπρεπε να γράψει και η
προοπτική άλλης μιας
βραδιάς με την Άμπριτζ.
Δύο πράγματα του έδωσαν κουράγιο εκείνη την ημέρα. Το πρώτο ήταν
ότι πλησίαΖε το
σαββατοκύριακο και το δεύτερο ότι, όσο επώδυνη κι αν ήταν η
τελευταία μέρα της τιμωρίας του,
από το παράθυρο της Άμπριτζ φαινόταν από μακριά το γήπεδο του
κουίντιτς κι έτσι, με λίγη τύχη,
θα έβλεπε τον Ρον στα δοκιμαστικά. Μικρή παρηγοριά, είναι η
αλήθεια, μα ο Χάρι είχε μάθει να
εκτιμά ακόμη και την πιο αμυδρή αχτίδα που φώτιΖε τη σκοτεινιά
εκείνων των ημερών δε θα
μπορούσε να υπάρξει χειρότερο ξεκίνημα για τη σχολική χρονιά.
Στις πέντε η ώρα το απόγευμα, χτύπησε την πόρτα της Άμπριτζ,
ελπίΖοντας να είναι η τελευταία
φορά, κι εκείνη του είπε να περάσει. Η άγραφη περγαμηνή τον
περίμενε στο τραπέΖΙ με το
δαντελωτό τραπεΖομάνηλο, και δίπλα της η μαύρη πένα.
«Ξέρεις τι να κάνεις, κύριε Πότερ», του χαμογέλασε γλυκά. Ο Χάρι
έπιασε την πένα κι έριξε μια
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ματιά απ' το παράθυρο. Αν μετακινούσε λίγο πιο δεξιά την καρέκλα
του... προσποιήθηκε ότι την
τραβάει πιο κοντά στο τραπεΖί... και τα κατάφερε. Τώρα έβλεπε από
μακριά τα παιδιά της
ομάδας του Γκρίφιντορ να πετάνε πέρα-δώθε στο γήπεδο, ενώ έξι-επτά
μαύρες σιλουέτες
στέκονταν στη βάση των τριών τερμάτων περιμένοντας προφανώς τη
σειρά τους να παίξουν
φύλακες. Ήταν αδύνατον να ξεχωρίσει τον Ρον από αυτή την απόσταση.
Δε θα ξαναπώ ψέματα, έγραψε ο Χάρι. Η πληγή στο δεξί του Χέρι
άνοιξε, άρχισε να αιμορραγεί.
Δε θα ξαναπώ ψέματα. Το κόψιμο βάθυνε, ο πόνος δυνάμωσε. Δε θα
ξαναπώ ψέματα. Αίμα
στάλαξε στον καρπό του. Έριξε άλλη μια κλεφτή ματιά απ' το
παράθυρο. Αυτός που υπεΡασπιΖόταν τώρα το τέρμα ήταν, ομολογουμένως, εντελώς άσχετος Η
Κάτι Μπελ σκόραρε δύο
φορές στα λίγα δευτερόλεπτα που τόλμησε να κοιτάξει ο Χάρι.
Ευχήθηκε με όλη του την καρδιά
να μην ήταν ο Ρον ο φύλακας κι έσκυψε πάλι στην περγαμηνή, που
είχεκηλιδωθεί από το αίμα
του.
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Δε θα ξαναπώ ψέματα.
Δε θα ξαναπώ ψέματα.
Δε θα ξαναπώ ψέματα.
ΚρυφοκοίταΖε όταν έκρινε ότι μπορούσε να το ρισκάρει — όποτε
άκουγε το θρόισμα από την
πένα της Άμπριτζ ή το θόρυβο ενός συρ-ταριού που άνοιγε. Ο τρίτος
που δοκιμάστηκε ήταν πολύ
καλός, ο τέταρτος χάλια, ο πέμπτος έκανε μια θαυμάσια απόκρουση
αλλά έχασε ένα πανεύκολο
μπλοκάρισμα. Ο ουρανός σκοτείνιαΖε κι ο Χάρι αμφέβαλλε αν θα
μπορούσε να δει τον έκτο και
τον έβδομο.
Δε θα ξαναπώ ψέματα.
Δε θα ξαναπώ ψέματα.
Τώρα η περγαμηνή του γυάλιζε από το αίμα του και το χέρι του τον
τρέλαινε από τον πόνο. Την
επόμενη φορά που κοίταξε είχε νυχτώσει και το γήπεδο του κουίντιτς
δε φαινόταν πια.
«Για να δούμε αν πήρες το μήνυμα», ακούστηκε απαλή η φωνή της
Άμπριτζ μισή ώρα αργότερα.
Πήγε κοντά του κι άγγιξε το μπράτσο του με τα κοντόχοντρα δάχτυλα
της. Και τότε, καθώς τον
έπιανε για να εξετάσει τις λέξεις που είχαν χαραχτεί βαθιά στη
σάρκα του, ο Χάρι ένιωσε μια
τρομερή σουβλιά όχι στη ράχη του χεριού του αλλά στο σημάδι του
μετώπου του. Ταυτόχρονα
αισθάνθηκε ένα αλλόκοτο μυρμήγκιασμα στο στομάχι του.
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Τράβηξε απότομα το χέρι του και πετάχτηκε όρθιος κοιτάΖοντάς την.
Εκείνη του ανταπέδωσε το
βλέμμα με ένα πλατύ χαμόγελο στο μεγάλο στόμα της.
«Πονάει, ε;» είπε σιγανά.
Ο Χάρι δεν απάντησε. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή. Η Άμπριτζ
μιλούσε για το χέρι του ή
ήξερε τι ένιωσε στο μέτωπο του;
«ΝομίΖω ότι πήρες το μάθημα σου, κύριε Πότερ. Μπορείς να
πηγαίνεις».
Σήκωσε τη σάκα του κι έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.
Ηρέμησε, είπε στον εαυτό του καθώς έτρεχε στο διάδρομο. Ηρέμησε,
δεν είναι σίγουρο ότι
σημαίνει αυτό που νομίΖεις τη σημαίνει...
«Μίμπουλους μιμπλετόνια!» είπε λαχανιασμένος στη χοντρή κυρία, που
παραμέρισε για να
περάσει.
Στο εντευκτήριο επικρατούσε χαρούμενη οχλαγωγια. Ο Ρον έτρεξε προς
το μέρος του με ένα
χαμόγελο ως τ' αφτιά στο χέρι
του
κρατούσε
μια κούπα βουτυρομπίρα.
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«Χάρι, τα κατάφερα, είμαι ο καινούργιος φύλακας!»
«Τι; Μα αυτό είναι θαυμάσιο!» Ο Χάρι προσπάθησε να χαμογελάσει με
φυσικότητα, αλλά η
καρδιά του κόντευε να σπάσει και το χέρι του αιμορραγούσε.
«Πάρε μια βουτυρομπίρα». Ο Ρον του πρόσφερε ένα μπουκάλι. «Δεν το
πιστεύω... πού πήγε η
Ερμιόνη;»
«Εδώ είναι», είπε ο Φρεντ, που έπινε κι αυτός βουτυρομπίρα, και
του έδειξε μια πολυθρόνα
δίπλα στη φωτιά. Η Ερμιόνη λαγο-κοιμόταν κρατώντας χαλαρά το
ποτήρι με το ποτό της.
«Μα είπε ότι χάρηκε όταν της το είπα», σχολίασε απογοητευμένος ο
Ρον.
«Άσ' τη να κοιμηθεί», βιάστηκε να πει ο Τζορτζ. Πέρασαν λίγα Λεπτά
προτού ο Χάρι προσέξει ότι
αρκετοί από τους πρωτοετείς που ήταν μαΖεμένοι ολόγυρα τους έφεραν
τα χαρακτηριστικά
σημάδια της πρόσφατης ρινορραγίας.
«Ρον, έλα να δεις αν σου κάνει ο παλιός μανδύας του Όλιβερ»,
φώναξε η Κάτι Μπελ. «Μπορούμε
να σβήσουμε το όνομα του και να γράψουμε το δικό σου...»
Καθώς απομακρυνόταν ο Ρον, η Αντζέλικα τζοουν πλησίασε τον Χάρι.
«Συγγνώμη που σου έβαλα τις φωνές, Πότερ», είπε κοφτά. «Έχει
φοβερό άγχος η δουλειά του
αρχηγού. Αρχίζω» να σκέφτομαι ότι μερικές φορές ήμουν πολύ σκληρή
με τον Γουντ».
Παρατηρούσε τον Ρον πάνω από το χείλος της κούπας της με ένα
αδιόρατο συνο-φρύωμα στο
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πρόσωπο της. «Ξέρω ότι είναι ο καλύτερος σου φίλος, αλλά δε λέει
πολλά πράγματα», συνέχισε
απερίφραστα, «θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί με την προπόνηση.
Προέρχεται από μια
οικογένεια που έβγαλε σπουδαίους παίκτες του κουίντιτς. Γι' αυτό,
ελπίΖω να αποδειχτεί πως έχει
πολύ περισσότερο ταλέντο από αυτό που έδειξε σήμερα. Η Βίκι
Φρόμπισερ κι ο Τζέφρι Χούπερ
πέταξαν πολύ καλύτερα απ' τον Ρον, αλλά ο Χούπερ είναι γκρινιάρης,
συνεχια κλαίγεται, και η
Βίκι είναι μέλος σε ένα σωρό λέσχες. Ομολόγησε κι η ίδια πως, σε
περίπτωση που συμπίπτουν οι
προπονήσεις με τις συγκεντρώσεις της Λέσχης Μαγείας, θα προτιμήσει
τη Μα-Υει'α. Τέλος
πάντων, έχουμε προπόνηση αύριο στις δύο, φρόντισε να μη λείψεις
αυτή τη φορά. Και κάνε μου
τη χάρη να βοηθήσεις Τον Ρον όσο πιο πολύ μπορείς, εντάξει;»
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. Ύστερα απ' αυτό η Αντζέλικα γύρισε
258
κοντά στην Αλισια Σπίνετ. Ο Χάρι τότε πήγε δίπλα στην Ερμιόνη, που
ξύπνησε απότομα με ένα
τίναγμα, καθώς εκείνος ακουμπούσε κάτω τη σάκα του.
«Α, Χάρι, εσύ είσαι... τα 'μαθές τα ευχάριστα για τον Ρον;» είπε
νυσταγμένη. «Αχ, είμαι το...
τόοοσο κουρασμένη», χασμουρήθηκε. «Χτες ξενύχτησα μέχρι τη μία
πλέκοντας σκούφους.
Γίνονται ανάρπαστοι!»
Πράγματι, ο Χάρι κοίταξε καλύτερα και είδε ότι σε όλο το δωμάτιο
υπήρχαν κρυμμένοι σκούφοι
για να τους πιάσουν κατά τύχη τα ανυποψίαστα ξωτικά.
«Ωραία», της είπε αφηρημένα. Αν δε μιλούσε σε κάποιον, θα έσκαγε.
«Άκου, Ερμιόνη, ήμουν στο
γραφείο της Άμπριτζ κι έπιασε το χέρι μου...»
Η Ερμιόνη έσκυψε προς το μέρος του. 'Όταν τελείωσε ο Χάρι την
αφήγηση του, είπε αργόσυρτα:
«Ανησυχείς μήπως την εξουσια-Ζει ο Ξέρεις-Ποιος όπως εξουσίαΖε τον
Κούιρελ;»
«Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», απάντησε χαμηλόφωνα ο Χάρι.
«Σωστά», συμφώνησε εκείνη αν και δεν έδειχνε να το πολυπι-στεύει.
«Αλλά δε νομίσω πως την
κατέχει όπως κατείχε τον Κούιρελ... θέλω να πω, τώρα είναι
Ζωντανός, έχει το δικό του σώμα, δε
χρειά-Ζεται να μπει μέσα σε κάποιον άλλον. Το πιθανότερο είναι να
της έχει κάνει την
εξουσιαστική κατάρα...»
Ο Χάρι κοίταξε τον Φρεντ, τον Τζορτζ και τον Αι Τζόρνταν που
στριφογύριΖαν στον αέρα άδεια
μπουκάλια βουτυρομπίρας.
Η Ερμιόνη ξαναπήρε το λόγο: «Πέρυσι, το σημάδι σε πονούσε χωρίς να
σε αγγίσει κανείς κι ο
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Ντάμπλντορ είπε ότι επηρεαΖόταν από τα αισθήματα που ένιωθε εκείνη
τη στιγμή ο ΞέρειςΠοιος. θέλω να πω, μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με το άγγιγμα
της Άμπριτζ, μπορεί να είναι
εντελώς συμπτωματικό το ότι συνέβη την ώρα που ήσουν μαΖίτης».
«Είναι σατανική», είπε ανέκφραστα ο Χάρι. «Διεστραμμένη».
«Είναι φρικτή, το παραδέχομαι, αλλά... Δεν πρέπει να πεις στον
Νταμπλντορ ότι πονάει το
σημάδι σου;»
Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες που τον συμβούλευαν να
απευθυνθεί στον Ντάμπλντορ
κι απάντησε στην Ερμιονη ότι ακριβώς και στον Ρον.
«Δε θέλω να τον ενοχλήσω. Όπως είπες, δεν είναι και τίποτα
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σπουδαίο. Με πόναγε όλο το καλοκαίρι απλώς απόψε ήταν πιο έντονος
ο πόνος...»
«Χάρι, είμαι σίγουρη ότι ο Ντάμπλντορ θα ήθελε να τον ενοχλήσεις
για ένα τέτοιο θέμα...»
«Ναι, καλά!» έκανε αυθόρμητα ο Χάρι. «Ο Ντάμπλντορ δεν
ενδιαφέρεται για μένα, μόνο για το
σημάδι μου».
«Μην το λες αυτό, δεν είναι αλήθεια!»
«Λέω να γράψω στον Σείριο, να μου πει τη γνώμη του...»
«Χάρι, δεν πρέπει να αναφέρεις ένα τέτοιο θέμα σε γράμμα!»
αναφώνησε θορυβημένη η
Ερμιόνη. «Δε θυμάσαι τι μας είπε ο Μουντι; Να προσέχουμε τι
γράφουμε! Ποιος μας εγγυάται ότι
δεν υπο-κλέπτονται τα μηνύματα που στέλνουμε με τις κουκουβάγιες;»
«Καλά, καλά, δεν του λέω τίποτα!» υποχώρησε εκνευρισμένος ο Χάρι
και σηκώθηκε απότομα απ'
τη θέση του. «Πάω για ύπνο. Πες την καληνύχτα μου στον Ρον».
«Α, όχι», είπε ανακουφισμένη η Ερμιόνη, «αν πας εσύ για ύπνο,
μπορώ να πάω κι εγώ χωρίς να
θεωρηθώ αγενής. Είμαι πτώμα στην κούραση κι αύριο θέλω να πλέξω κι
άλλους σκούφους.
Μπορείς να με βοηθήσεις αν θέλεις, είναι πολύ διασκεδαστικό, έχω
γίνει ξεφτέρι. Τώρα φτιάχνω
φούντες και κάθε λογής σχέδια».
Ο Χάρι κοίταξε το πρόσωπο της που είχε φωτιστεί από χαρά και
καμώθηκε πως η πρόταση της
τον έβαλε σε πειρασμό.
«Ε... ευχαριστώ, αλλά άσ' το καλύτερα... Αύριο έχω να γράψω ένα
σωρό εργασίες...» είπε και
κίνησε για τους κοιτώνες των αγοριών, αφήνοντας την ελαφρώς
απογοητευμένη.
Ο Πέρσι και ο Αλαφροπάτητος
Το άλλο πρωί ο Χάρι ξύπνησε πρώτος στον κοιτώνα του. Έμεινε για
λίγο ακίνητος να χαΖεύει τη
σκόνη, έτσι όπως αιωρούνταν σε μια ηλιαχτίδα που τρύπωνε από ένα
άνοιγμα στις κουρτίνες του
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κρεβατιού του, χαρούμενος στη σκέψη ότι ήταν Σάββατο. Η πρώτη
βδομάδα του σχολικού έτους
του φάνηκε ατέλειωτη σαν πολύωρο μάθημα ιστορίας της μαγείας.
Κρίνοντας από τη νωχελική σιωπή που επικρατούσε και τη φρεσκάδα
της ηλιαχτίδας, μόλις είχε
χαράξει. Άνοιξε τις κουρτίνες του κρεβατιού του, σηκώθηκε και
άρχισε να ντύνεται. Ο μόνος θόρυβος που ακουγόταν ήταν οι αργές, βαθιές αναπνοές των συμμαθητών
του και το τιτίβισμα των
πουλιών που ερχόταν από μακριά. Άνοιξε προσεκτικά τη σάκα του,
πήρε πένα και περγαμηνή και
κατέβηκε στο εντευκτήριο.
Πήγε στην αγαπημένη του πολυθρόνα, δίπλα στη σβηστή τώρα φωτιά,
βολεύτηκε και ξετύλιξε την
περγαμηνή ενώ έριχνε μια ματιά ολόγυρα. Οι τσαλακωμένες
περγαμηνές, οι πολυκαιρισμένοι
μαγικοί βόλοι, τα άδεια κουτιά και τα περιτυλίγματα Ζαχαρωτών που
ήταν σκορπισμένα στο
εντευκτήριο το προηγούμενο βράδυ, τώρα είχαν εξαφανιστεί, το ίδιο
και οι σκούφοι της Ερμιόνης.
Αναρωτήθηκε αφηρημένα πόσα σπιτικά ξωτικά να είχαν ελευθερωθεί
θέλοντας και μη, καθώς
ξεβίδωνε το μελανοδοχείο του και βουτούσε μέσα την πένα. Την
κράτησε μετέωρη πάνω από τη
στιλπνή υποκίτρινη επιφάνεια της περγαμηνής ενώ σκεφτόταν τι θα
γράψει... πέρασ6 όμως ένα
λεπτό κι εκείνος κοίταζε ακόμη το κενό χωρίς να βρίσκει ΤΑ
κατάλληλα λόγια.
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Τώρα καταλάβαινε πόσο δύσκολο ήταν για τον Ρον και την Ερμιόνη να
του γράψουν το
καλοκαίρι. Πώς θα ανέφερε στον Σείριο τα
καθέκαστα της τελευταίας εβδομάδας και θα του υπέβαλλε όλες
εκείνες τις ερωτήσεις που τον
έκαιγαν, δίχως να αποκαλύψει σε τυχόν κλέφτες της αλληλογραφίας
του πράγματα που δεν
έπρεπε να
μάθουν;
| Έμεινε λίγες στιγμές ασάλευτος κοιτάΖοντας το τζάκικαι, στο τέλος, παίρνοντας την απόφαση του, βούτηξε ξανά την πένα στο μελάνι
κι έγραψε αποφασιστικά:
Αγαπητέ Σναφλς, ΕλπίΖω να είσαι καλά. Η πρώτη βδομάδα εδώ ήταν
απαίσια.
Ευτυχώς που έφτασε το σαββατοκύριακο.
Έχουμε καινούργια καθηγήτρια άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών,
την κυρία Άμηριτζ.
ΣυναγωνίΖεται σε καλοσύνη τη μητέρα σου. Σου γράφω γιατί αυτό, για
το οποίο σου έγραψα
πέρυσι το καλοκαίρι, επαναλήφθηκε χθες βράδυ την ώρα που ήμουν
τιμωρία στο γραφείο της
Άμπριτζ.
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Μας λείπει ο ψηλότερος φίλος μας κι ελπίσουμε να επιστρέψει
σύντομα.
Σε παρακαλώ, απάντησε μου το ταχύτερο δυνατό.
Ευχές,
Χάρι
Ο Χάρι ξαναδιάβασε πολλές φορές το γράμμα του, εξετάΖοντάς ΤΟ από
τη σκοπιά του
υποκλοπέα. Δεν έβρισκε κάτι που θα μπορούσε να τους οδηγήσει ν'
αντιληφθούν για τι ακριβώς
μιλούσε — ή σε ποιον μιλούσε— διαβάΖοντας απλώς και μόνο αυτό το
γράμμα. ΗλπίΖε να πιάσει
ο Σείριος το υπονοούμενο για τον Χάγκριντ και να του πει πότε θα
γυρίσει. Δεν ήθελε να τον
ρωτήσει ευθέως, για να μην τραβήξει την προσοχή στην αποστολή που
εκτελούσε ο Χάγκριντ
κατά την απουσία του από το «Χόγκουαρτς».
Αν και ήταν ένα τόσο μικρό γράμμα, του πήρε πολλή ώρα να το γράψει
τώρα το φως του ήλιου
πλημμϋρίΖε το εντευκτήριο κι ακούγονταν βήματα και κινητικότητα
από τους κοιτώνες των επάνω
ορόφων. Σφράγισε προσεκτικά την περγαμηνή, βγήκε από το άνοιγμα
του πορτρέτου και κίνησε
για τον κουκουβαγιώνα.
«Εγώ δε θα περνούσα απ' αυτόν το διάδρομο», του είπε ο Σχε262
δόν-Ακέφαλος-Νικ που ξεπρόβαλε μέσα από έναν τοίχο καθώς ο Χάρι
βάδιΖε. «Ο Πιβς ετοιμάΖει
μια φάρσα ΣΤΟ πρώτο άτομο που θα περάσει μπροστά από την προτομή
του Παράκελσου».
«Μήπως θα του πέσει, κατά τύχη, ο Παράκελσος στο κεφάλι» ρώτησε ο
Χάρι.
«Όλως παραδόξως, ναι», έκανε βαριεστημένα ο Σχεδόν-Ακέ-φαλος-Νικ.
«Οι φάρσες του Πιβς
είναι πάντα χοντροκομμένες. Τώρα φεύγω, πάω να βρω τον Ματωμένο
Βαρόνο... ίσως αυτός
καταφέρει να τον συνετίσει... τα λέμε, Χάρι...»
«Γεια», τον χαιρέτησε ο Χάρι, κι αντί να στρίψει δεξιά, έστριψε
αριστερά, παίρνοντας το
μακρύτερο αλλά ασφαλέστερο δρόμο για τον κουκουβαγιώνα. Καθώς
περνούσε μπροστά από τα
παράθυρα κι αντίκρίΖε τον καταγάλανο ουρανό, το κέφι του έφτιαξε
σε λίγες ώρες είχε
προπόνηση, θα ξανάμπαινε επιτέλους στο γήπεδο του κουίντιτς.
Ένιωσε ένα άγγιγμα στους αστραγάλους του. Χαμήλωσε το βλέμμα και
είδε να περνά δίπλα του η
κοκαλιάρα γκρίζα γάτα του επιστάτη, η κυρία Νόρις. Κάρφωσε για μια
στιγμή επάνω του τα λαμπερά κίτρινα μάτια της, προτού εξαφανιστεί πίσω από το άγαλμα του
Γουίλφρεντ του
Ονειροπόλου.
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«Δεν έκανα τίποτα κακό», της φώναξε ο Χάρι. Είχε το χαρακτηριστικό
ύφος της γάτας που τρέχει
να δώσει αναφορά στο αφεντικό της, ωστόσο ο Χάρι δεν καταλάβαινε
γιατί είχε κάθε δικαίωμα να
επισκεφτεί τον κουκουβαγιώνα ένα σαββατιάτικο πρωινό.
Ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά στον ουρανό. Μόλις μπήκε στον
κουκουβαγιώνα, τον τύφλωσε η
φεγγοβολιά από τα τζάμια των παραθύρων χοντρές ασημιές ηλιαχτίδες
διασταυρώνονταν στη
στρογγυλή αίθουσα όπου, στα δοκάρια της στέγης, φώλιαΖαν
εκατοντάδες κουκουβάγιες, λίγο
ενοχλημένες από το πρωινό φως. Μερικές μόλις είχαν επιστρέψει από
το νυχτερινό κυνήγι τους.
Ο Χάρι προχώρησε με τα μάτια καρφωμένα στην οροφή, ψάχνοντας για
τη Χέ-ντβιχ, ενώ το
σκεπασμένο με άχυρα δάπεδο κριτσάνιΖε καθώς πατούσε κόκαλα μικρών
Ζώων.
«Α, εδώ είσαι», είπε όταν την είδε σε ένα από τα ψηλότερα ση' μεία
της θολωτής στέγης.
«Κατέβα, έχω γράμμα».
Η Χέντβιχ πλατάγισε τα μεγάλα κατάλευκα φτερά της κι ήρθε και
κάθισε στον ώμο του.
«Κοίτα, απ' έξω γράφει Σναφλς», της είπε καθώς εκείνη έπιανε
263
με το ράμφος της το γράμμα. και πρόσθεσε χαμηλώνοντας τη φωνή του,
χωρίς να ξέρει κι ο ίδιος
το γιατί: «Αλλά είναι για τον Σείριο, εντάξει;»
Η κουκουβάγια ανοιγόκλεισε τα κεχριμπαρένια μάτια της δείχνοντας
του ότι κατάλαβε.
«Καλό ταξίδι», είπε ο Χάρι καθώς την οδηγούσε σε ένα παράθυρο
ένιωσε για μια στιγμή μια
μικρή πίεση στο μπράτσο του καθώς η Χέντβιχ τίναΖε τα πόδια της
και πετούσε στον
εκτυφλωτικό γαλανό ουρανό. Ο Χάρι την κοίταΖε μέχρι που έγινε μια
μικρή κουκκίδα και χάθηκε
από τα μάτια του. Έπειτα, έστρεψε το βλέμμα του στο σπιτάκι του
Χάγκριντ που φαινόταν
ολοκάθαρα από το παράθυρο. Δε χωρούσε αμφιβολία πως ήταν
ακατοίκητο οι κουρτίνες ήταν
κλειστές κι απ' την καμινάδα του δεν έβγαινε καπνός.
Οι κορφές των δέντρων του Απαγορευμένου Δάσους αναδεύονταν στο
απαλό αεράκι. Ο Χάρι
στάθηκε για λίγο και τις παρατήρησε απολαμβάνοντας το δροσερό χάδι
του ανέμου στο
πρόσωπο του, ενώ η σκέψη του πετούσε στην προπόνηση του
κουίντιτς... Ξάφνου είδε να
υψώνεται ανάμεσα από τα δέντρα, σαν γιγάντιο τερατώδες πτηνό, ένα
τεράστιο ερπετόμορφο
φτερωτό άλογο, όπως εκείνα που έσερναν τις άμαξες του
«Χόγκουαρτς», με τα μαύρα δερμάτινα
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φτερά του απλωμένα σαν φτερούγες πτεροδάκτυλου. Διέγραψε ένα
μεγάλο κύκλο κι ύστερα
βούτηξε ξανά στα δέντρα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, που ο Χάρι θα
πίστευε ότι τον γέλασαν τα
μάτια του αν η καρδιά του δε χτυπούσε σαν τρελή στο στήθος του.
Πίσω του, άνοιξε η πόρτα του κουκουβαγιώνα. Αναπήδησε τρομαγμένος
και γύρισε να δει. Ήταν
η Τσο Τσανγκ, που κρατούσε στα χέρια της ένα γράμμα κι ένα πακέτο.
«Γεια», είπε μηχανικά ο Χάρι.
«Α... γεια σου», απάντησε ξέπνοα εκείνη. «Δεν περίμενα να βρω
κανέναν εδώ πάνω τόσο
νωρίς... Κι εγώ το θυμήθηκα μόλις πριν από πέντε λεπτά: είναι τα
γενέθλια της μητέρας μου».
Του έδειξε το πακέτο.
«Ναι;» έκανε ο Χάρι. Είχε σταματήσει το μυαλό του. Ήθελε να της
πει κάτι αστείο και
πνευματώδες, αλλά η ανάμνηση του φτερωτου αλόγου ήταν πολύ φρέσκια
στο μυαλό του.
«Ωραία μέρα», είπε δείχνοντας από τα παράθυρα. Το στομάχι του
είχε δεθεί κόμπος από την
αμηχανία. Τα είχε τόσο χαμένα, που είχε φτάσει να μιλάει για τον
καιρό. για τον καιρό... αν είναι
δυνατόν!
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«Πράγματι», συμφώνησε η Τσο καθώς έψαχνε για την κατάλληλη
κουκουβάγια. «Ιδανική για
κουίντιτς. Έχω να βγω μια βδομάδα εσύ;»
«Κι εγώ», απάντησε το αγόρι.
Η Τσο διάλεξε μιαν από τις κοινόχρηστες κουκουβάγιες του σχολείου.
Το πουλί κάθισε στο
μπράτσο της κι άπλωσε υπάκουα το πόδι του ώστε να δέσει η κοπέλα
το πακέτο.
«Βρήκατε καινούργιο φύλακα;» τον ρώτησε.
«Ναι, το φίλο μου τον Ρον Ουέσλι. Τον ξέρεις;»
«Αυτόν που δε χωνεύει τους Σίφουνες;» ρώτησε ψυχρά η Τσο. «Είναι
καλός;»
«Έτσι νομίΖω», έκανε ο Χάρι. «Αν και δεν τον είδα στα δόκιμα.
στικά, ήμουν τιμωρία».
Η Τσο σήκωσε τα μάτια και τον κοίταξε αφήνοντας μισοδεμένο το
πακέτο.
«Αυτή η Άμπριτζ είναι απαίσια», είπε χαμηλόφωνα. «Να σε βάλει
τιμωρία επειδή είπες την
αλήθεια για το... το θάνατο του... Το έμαθε όλο το σχολείο. Ήσουν
πολύ γενναίος που ύψωσες το
ανάστημα σου».
Το στήθος του Χάρι φούσκωσε τόσο απότομα, που ένιωσε σαν να
αιωρούνταν μερικά εκατοστά
πάνω από το διάσπαρτο με κου-τσουλιές δάπεδο. Ποιος νοιαΖόταν για
το φτερωτό άλογο; Η Τσο
τον θεωρούσε γενναίο. Για μια στιγμή, σκέφτηκε να της δείξει δήθεν
τυχαία τις πληγές στο χέρι
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του καθώς τη βοηθούσε να δέσει το πακέτο στο πόδι της
κουκουβάγιας... μα μόλις πήγε να βάλει
σε εφαρμογή αυτή την καταπληκτική ιδέα, η πόρτα του κουκουβαγιώ-να
άνοιξε ξανά.
Ο Φιλτς ο επιστάτης μπήκε ασθμαίνοντας. Στα σκαμμένα, γεμάτα
σπασμένες φλεβίτσες, μαγουλά
του υπήρχαν κόκκινες κηλίδες, το προγούλι του έτρεμε και τα
λιγοστά γκρίζα μαλλιά του ήταν
ανακατεμένα προφανώς είχε έρθει τρέχοντας. Ξοπίσω του μπήκε η
κυρία Νόρις, που κοίταξε
ψηλά, τις κουκουβάγιες, και νιαούρισε πεινασμένα. Οι κουκουβάγιες
ανασάλεψαν ανήσυχα και
μια μενο' λη καφετιά κροτάλισε απειλητικά το ράμφος της.
«Αχά!» αναφώνησε ο Φιλτς κι έκανε ένα βήμα προς τον Χάρι» ενώ τα
σακουλιασμένα του
μάγουλα έτρεμαν από θυμό. «Κάποιος με ειδοποίησε ότι θα στείλεις
μια μεγάλη παραγγελία για
βόμβες κοπριάς!»
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Ο Χάρι σταύρωσε τα μπράτσα του και κάρφωσε το βλέμμα του στον
επιστάτη.
«Ποιος είπε τέτοιο πράγμα;»
Η Τσο κοίταΖε μια τον Χάρι και μια τον Φιλτς συνοφρυωμένη. Η
καφετιά κουκουβάγια που
καθόταν στο μπράτσο της κουράστηκε να στέκει στο ένα πόδι κι
έκρωξε παρακλητικά, ωστόσο η
Τσο την αγνόησε.
»«Έχω τις πηγές μου», απάντησε αυτάρεσκα ο Φιλτς. «Δώσ' μου τώρα
αυτό που στέλνεις».
«Κάπως δύσκολο, το έστειλα ήδη», είπε ο Χάρι, ανακουφισμένος που
δεν καθυστέρησε να στείλει
το γράμμα του.
«Το έστειλες;» έκανε ο Φιλτς με πρόσωπο παραμορφωμένο από θυμό.
«Ναι», απάντησε ήρεμα ο Χάρι.
Ο Φιλτς ανοιγόκλεισε μερικές φορές το στόμα του κι ύστερα κοίταξε
εξεταστικά το μανδύα του
Χάρι.
«Και πού ξέρω πως δεν το έχεις στην τσέπη σου;»
«Μα...»
«Τον είδα να το στέλνει», πετάχτηκε θυμωμένη η Τσο.
«Τον είδες...;»
«Ναι, τον είδα», δήλωσε κοφτά.
Ο Φιλτς και η Τσο αγριοκοιτάχτηκαν για λίγες στιγμές κι ύστερα ο
επιστάτης κατευθύνθηκε προς
την πόρτα. Κοντοστάθηκε με το χέρι ΣΤΟ πόμολο και στράφηκε στον
Χάρι.
«Αν πάρω μυρουδιά τίποτα βόμβες κοπριάς...» είπε και προχώρησε
νευριασμένος στις σκάλες. Η
κυρία Νόρις έριξε μια τελευταία ματιά στις κουκουβάγιες,
ξερογλείφτηκε και τον ακολούθησε.
Ο Χάρι και η Τσο κοιτάχτηκαν.
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«Ευχαριστώ», είπε ο Χάρι.
«Δεν κάνει τίποτα», αποκρίθηκε κοκκινίζοντας ελαφρώς η κοπέλα κι
έδεσε επιτέλους το πακέτο.
«Δεν παρήγγειλες βόμβες κοπριάς, έτσι δεν είναι;»
«Όχι», απάντησε ο Χάρι.
«Αναρωτιέμαι πώς του μπήκε αυτή η ιδέα», είπε καθώς πήγαινε την
κουκουβάγια στο παράθυρο.
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους. Απορούσε κι αυτός εξίσου με την Τσο
αν και, όλως παραδόξως,
δεν τον πολυαπασχολούσε εκεί-ν τη στιγμή.
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Έφυγαν απο τον κουκουβαγιώνα. Στην είσοδο του διαδρόμου, που
οδηγούσε στη δυτική πτέρυγα
του κάστρου, η Τσο κοντοστάθηκε. «Εγώ πηγαίνω από δω», είπε. «Ε...
θα... θα τα ξανά. πούμε,
Χάρι».
«θα τα ξαναπούμε».
Του χαμογέλασε κι έφυγε. Ο Χάρι συνέχισε χαρούμενος το δρόμο του.
Κατάφερε να κάνει μια
ολόκληρη συΖήτηση μαΖί της χωρίς να ξεφτιλιστεί ούτε μια φορά...
«Ήσουν πολύ γενναίος που
ύψωσες το ανάστημα σου»... η Τσο τον χαρακτήρισε γενναίο... δεν
τον μισούσε που ήταν
Ζωντανός...
Βέβαια ήξερε πως προτιμούσε τον Σέντρικ... ωστόσο, αν την είχε
καλέσει στο ρεβεγιόν πριν από
τον Σέντρικ, ίσως να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα...
φάνηκε να λυπάται ειλικρινά που
αρνήθηκε όταν την κάλεσε ο Χάρι...
«'μέρα», είπε εύθυμα στον Ρον και στην Ερμιόνη μόλις συναντήθηκαν
στο τραπέΖΙ του
Γκρίφιντορ.
«Γιατί δείχνεις τόσο ευχαριστημένος;» τον ρώτησε ξαφνιασμένος ο
Ρον.
«Ε... μα γιατί θα παίξουμε κουίντιτς σήμερα», αποκρίθηκε πρόσχαρα
ο Χάρι και τράβηξε
μπροστά του ένα μεγάλο πιάτο με αβγά και μπέίκον.
«Α... ναι...» έκανε ο Ρον. Άφησε το τοστ που έτρωγε κι ήπιε μια
μεγάλη γουλιά χυμό κολοκύθας.
Ύστερα είπε: «Κοίτα... σε πειρά-Ζει να πάμε λίγο πιο νωρίς; Ε...
να κάνουμε μαΖί'λίγη εξάσκηση
πριν από την προπόνηση; Ξέρεις, να βρω τη φόρμα μου».
«Εντάξει», συμφώνησε ο Χάρι.
«Δε νομίσω ότι πρέπει», πετάχτηκε η Ερμιόνη με σοβαρό ύφος.
«'Έχετε μείνει πολύ πίσω στις
εργασίες σας και...»
Σταμάτησε απότομα είχε φτάσει το πρωινό ταχυδρομείο κι ο Ημερήσιος
Προφήτης πετούσε προς
το μέρος της, όπως πάντα, στο ράμφος μιας κουκουβάγιας, που έκρωξε
διαπεραστικά, προ-
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σγειώθηκε επικίνδυνα κοντά στη Ζαχαριέρα κι άπλωσε το πόδι της. Η
Ερμιόνη έβαλε ένα μαστίγιο
στο δερμάτινο πουγκί, πήρε την εφημερίδα και κοίταξε την πρώτη
σελίδα καθώς η κουκουβάγια
απογειωνόταν.
«Έχει τίποτα ενδιαφέρον;» ρώτησε ο Ρον. Ο Χάρι χαμογέλασε γιατί
ήξερε πως ο Ρον
προσπαθούσε να αποφύγει το θέμα των εργασιών τους.
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«Μπα», αναστέναξε εκείνη, «παντρεύεται ο μπασίστας του
συγκροτήματος "Αλλόκοτες Αδελφές"
κι άλλες τέτοιες ανοησίες».
Η Ερμιόνη άνοιξε την εφημερίδα κι εξαφανίστηκε πίσω της. Ο Χάρι
έβαλε στο πιάτο του άλλη μια
μερίδα αβγά με μπέίκον. Ο Ρον κοίταΖε σκεφτικός τα ψηλά παράθυρα
της τραπεΖαρίας.
«Για σταθείτε», ακούστηκε ξαφνικά η Ερμιόνη. «Αχ, όχι... ο
Σείριος!»
«Τι έγινε;» Ο Χάρι τράβηξε τόσο απότομα την εφημερίδα, που
σκίστηκε στη μέση κι έμεινε η μισή
στο δικό του χέρι κι η άλλη μισή στης Ερμιόνης.
«'Το Υπουργείο Μαγείας πληροφορήθηκε από αξιόπιστη πηγή ότι ο
διαβόητος κατά συρροή
δολοφόνος Σείριος Μπλακ... μήλα, μπλα, μπλα... κρύβεται αυτό το
διάστημα στο Λονδίνο"»,
διάβασε με ψιθυριστή φωνή γεμάτη αγωνία η Ερμιόνη στη μισή της
εφημερίδα.
«Ο Λούσιους Μαλφόι κι ότι στοίχημα θέλετε», μουρμούρισε οργισμένος
ο Χάρι. «Τον αναγνώρισε
στην αποβάθρα...» «Τι;» αναφώνησε θορυβημένος ο Ρον. «Δηλαδή...»
«Σςς!» έκαναν οι άλλοι
δυο.
«"Το υπουργείο προειδοποιεί την κοινότητα των μάγων ότι ο Σείριος
Μπλακ είναι πολύ
επικίνδυνος... έχει δολοφονήσει δεκατρία άτομα... δραπέτευσε από
το ΑΖκαμπάν..." Οι γνωστές
συκοφαντίες», κατέληξε η Ερμιόνη αφήνοντας κάτω τη μισή εφημερίδα
της. Κατόπιν κοίταξε
φοβισμένη τον Χάρι και τον Ρον. «Τώρα δεν πρέπει να ξαναβγεί από
το σπίτι», ψιθύρισε. «Και
του το 'λέγε ο Ντάμπλντορ».
Ο Χάρι κοίταξε κατσουφιασμένος τον Ημερήσιο Προφήτη που είχε
απομείνει στο χέρι του. Το
μεγαλύτερο μέρος της σελίδας καταλάμβανε μια διαφήμιση του
καταστήματος της κυρίας Μάλκιν:
«Μανδύες και μπέρτες για όλες τις περιστάσεις», που προφανώς εί-Χε
εκπτώσεις.
«Ει!» είπε κατεβάΖοντάς τη για να δουν ο Ρον και η Ερμιόνη.
«Κοιτάξτε!»
«Δε χρειάΖομαι μανδύες», έκανε ο Ρον.
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«Όχι», του είπε ο Χάρι. «Κοιτάξτε εδώ τι λέει... αυτό εδώ το
μονοστηλο...»
Ο Ρον κι η Ερμιόνη έσκυψαν να διαβάσουν ήταν ένα μικρό μονοστηλο
στο κάτω μέρος της
σελίδας. Είχε τοντιτλο:
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ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ο Στούρτζίς Πόντμορ, 38 ετών, κάτοικος ΚήπωνΛαβούρνου 2, Κλάπχαμ,
παρουσιάστηκε
ενώπιον της Δημογεροντίας με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να
διαρρήξει και να ληστέψει το
Υπουργείο Μαγείας την 31η Αυγούστου. Ο Πόντμορ συνελήφθη από τον
Έρικ Μαντς, φύλακα του
Υπουργείου Μαγείας που τον Βρήκε ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει μια
πόρτα υψίστης
ασφαλείας στη μία η ώρα το πρωί. Ο Πόντμορ, που αρνήθηκε να
απολογηθεί ενώπιον του
δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος και για τις δύο κατηγορίες και
καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών
στο ΑΖκαμπάν.
«Στούρτζίς Πόντμορ;» είπε αργόσυρτα ο Ρον. «Αυτός δεν είναι ο
τύπος με τα αχυρένια μαλλιά;
Από το Τάγ...»
«Σώπα!» ψιθύρισε η Ερμιόνη κοιτώντας τρομαγμένη γύρω τους.
«Έξι μήνες στο ΑΖκαμπάν!» μουρμούρισε σοκαρισμένος ο Χά-ρι.
«Επειδή προσπάθησε να
περάσει από μια πόρτα!»
«Μην είσαι ανόητος, το θέμα δεν ήταν η πόρτα. Τι στην ευχή γυρεύε
στη μία η ώρα στο
υπουργείο;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Λέτε να τον έστειλε το Τάγμα;» ψιθύρισε ο Ρον.
για μισό λεπτό...» έκανε ο Χάρι σκεφτικός, «θυμάστε ότι ο
Στούρτζίς έπρεπε να έρθει να μας
συνοδεύσει στο σταθμό;»
Οι άλλοι δύο τον κοίταξαν.
«Ναι, θα συμμετείχε στη σωματοφυλακή που θα μας συνόδευε στο
Κινγκς Κρος. Κι ο Μούντι είχε
θυμώσει που δεν ήρθε επομένως, δεν έλειπε σε δουλειά του Τάγματος,
έτσι δεν είναι;»
«Ίσως δε φαντάΖονταν ότι τον έπιασαν», είπε η Ερμιόνη.
«Μπορεί να ήταν παγίδα!» αναφώνησε με έξαψη ο Ρον. «Όχι, ακούστε!»
συνέχισε και χαμήλωσε
απότομα τη φωνή μόλις η Ερμιόνη τον αγριοκοίταξε. «Το υπουργείο
υποπτεύεται πως είναι άνθρωπος του Ντάμπλντορ και... και με κάποιο τρόπο τον παρασύρουν
στο υπουργείο. Δεν
προσπάθησε να διαρρήξει καμιά πόρτα! Μπορεί όλα αυτά να ήταν
παγίδα για να τον πιάσουν!»
Ακολούθησε μια σύντομη παύση καθώς ο Χάρι και η Ερμιόνη σκέφτονταν
την ιδέα του. Ο Χάρι τη
βρήκε εντελώς ανεδαφική. Η Ερμιόνη, αντίθετα, εντυπωσιάστηκε.
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«Δε θα ξαφνιαστώ καθόλου αν είναι αλήθεια», είπε και δίπλωσε
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συλογισμένη τη μισή της εφημερίδα. Κατόπιν χάθηκε στις σκέψεις
της, μέχρι που ο Χάρι άφησε
κάτω το μαχαίρι και το πιρούνι του. «Ωραία!» έκανε τότε
κοιτάΖοντας τους φίλους της. «Ας
γράψουμε την εργασία της Σπράουτ για τους αυτολιπαινόμενους
θάμνους και, αν είμαστε τυχεροί,
θα προλάβουμε ν' αρχίσουμε πριν από το μεσημεριανό φαγητό την
εργασία της ΜακΓκόναγκαλ
για το ξόρκι εμφάνισης άψυχων αντικειμένων...»
Ο Χάρι ένιωσε ένα τσίμπημα ενοχής στη σκέψη των εργασιών που τον
περίμεναν στο επάνω
πάτωμα, αλλά ο ουρανός ήταν καταγάλανος κι είχε να ανέβει στην
Αστραπή του τόσες μέρες...
«θα τις γράψουμε το βράδυ», είπε ο Ρον καθώς κατηφόριΖαν με τον
Χάρι στο γήπεδο του
κουίντιτς, με τα σκουπόξυλα στους ώμους και τις αυστηρές
προειδοποιήσεις της Ερμιόνης ότι μ'
αυτή την τακτική θ' αποτύχαιναν σίγουρα στις εξετάσεις για τα ΚΔΜ
να ηχούν ακόμη στ' αφτιά
τους. «Κι έχουμε και την αυριανή μέρα. Της έχουν γίνει έμμονη ιδέα
οι εργασίες, αυτό είναι το
πρόβλημα της...» Σταμάτησε για λίγο κι έπειτα πρόσθεσε, με ανήσυχο
αυτή τη φορά τόνο: «Λες
να το εννοούσε όταν είπε ότι δε θα μας αφήσει να αντιγράψουμε από
τα δικά της;»
«Έτσι λέω», απάντησε ο Χάρι. «Αλλά κι αυτό που κάνουμε τώρα είναι
εξίσου σημαντικό. Πρέπει
να εξασκηθούμε αν θέλουμε να παραμείνουμε στην ομάδα...»
«Ναι, σωστά», αναθάρρησε ο Ρον. «Άλλωστε, υπάρχει χρόνος για
όλα...»
Καθώς πλησίαΖαν στο γήπεδο του κουίντιτς, ο Χάρι κοίταξε στα δεξιά
του, τα δέντρα του
Απαγορευμένου Δάσους που κλυδωνίζονταν δυσοίωνα. Δεν εμφανίστηκε
τίποτα να πετά από το
δάσος ο ουρανός ήταν έρημος, με εξαίρεση δυο-τρεις κουκουβάγιες
που φτερουγίΖαν γύρω από
τον πυργίσκο του κουκουβαγιώνα. Ο Χάρι αποφάσισε ότι αρκετά
ασχολήθηκε μ' αυτό το θέμα —
δεν τον πείραξε σε τίποτα το φτερωτό άλογο, κι έτσι έπαψε να το
σκέφτεται.
Πήραν μπάλες από το ντουλάπι των αποδυτηρίων και στρώθηκαν στη
δουλειά. Ο Ρον ανέλαβε
να φυλάει τα τρία ψηλά τέρματα ενώ ο Χάρι έπαιΖε κυνηγός και
προσπαθούσε να παραβιάσει με
τις κόκκινες μπάλες την εστία του Ρον. Ο Χάρι σκέφτηκε πως ο φίλος
του έπαιΖε πολύ καλά
απέκρουσε τα τρία τέταρτα από τα γκολ που Επιχείρησε να βάλει ο
Χάρι κι όσο πιο πολύ
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έπαιΖαν, τόσο ανέβαινε η απόδοση του. Δύο ώρες αργότερα επέστρεψαν
στο κάστρο για το
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μεσημεριανό φαγητό —στη διάρκεια του οποίου η Ερμιόνη τους έκανε
σαφές ότι τους θεωρούσε
ανεύθυνους — και μετά ξανακατέβηκαν στο γήπεδο του κουίντιτσ για
την κανονική προπόνηση
Όταν μπήκαν, όλοι οι συμπαίκτες τους, εκτός από την Αντζέλικα
βρίσκονταν ήδη στα αποδυτήρια.
«Όλα καλά, Ρον;» ρώτησε ο Τζορτζ κλείνοντας του το μάτι.
«Ναι», απάντησε εκείνος, που ήταν αφύσικα σιωπηλός στο δρόμο για
το γήπεδο.
«Έτοιμος να μας βάλει τα γυαλιά, ο σπασίκλας επιμελητής;» έκανε ο
Φρεντ καθώς το
αναμαλλιασμένο κεφάλι του ξεπρόβαλλε από τη λαιμόκοψη του μανδύα
του κουίντιτσ.
«Κόφ' το», είπε ανέκφραστα ο Ρον φορώντας για πρώτη φορά τη στολή
του. Του έπεσε αρκετά
καλά, αν και ανήκε στον Όλιβερ Γουντ, που είχε πιο ανοιχτούς
ώμους.
«Εντάξει, παιδιά», φώναξε η Αντζέλικα καθώς έβγαινε από το γραφείο
του αρχηγού της ομάδας,
φορώντας ήδη τη στολή της. «Αρχί-Ζουμε! Αλίσια και Φρεντ, φέρτε το
κιβώτιο με τις μπάλες. Α,
έξω έχει συγκεντρωθεί ένα μικρό κοινό αλλά θέλω να τους αγνοήσετε,
εντάξει;»
Κάτι στη φωνή της, που κατά τ' άλλα πρόδιδε αδιαφορία, έκανε τον
Χάρι να μαντέψει ποιοι ήταν
οι απρόσκλητοι θεατές. Πράγματι, σαν βγήκαν από τα αποδυτήρια στο
ηλιόλουστο γήπεδο, τους
υποδέχτηκαν γιούχα και κορόίδευτικά σφυρίγματα από την ομάδα
κουίντιτσ του Σλίθεριν και
μερικούς ακόμη περίεργους, που είχαν πάρει θέση στις μεσαίες
κερκίδες κι οι φωνές τους
αντιλαλούσαν σε όλο το γήπεδο.
«Τι 'ναι αυτό που κρατάει ο Ουέσλι;» φώναξε ο Μαλφόι μ' έναν
αργόσυρτο, χλευαστικό τόνο στη
φωνή του. «Πετάνε τα μουχλιασμένα κούτσουρα;»
Ο Κράμπε, ο Γκόιλ και η Πάνσι Πάρκινσον είχαν ξεκαρδιστεί στα
γέλια. Ο Ρον καβάλησε το
σκουπόξυλό του και πέταξε, ενώ ο Χάρι που τον ακολούθησε
παρατήρησε πως τα αφτιά του
είχαν γίνει κατακόκκινα.
«Αγνόησε τους», είπε αναπτύσσοντας ταχύτητα για να τον φτάσει.
«Γελάει καλύτερα όποιος
γελάει τελευταίος...»
«Έτσι σε θέλω, Χάρι», είπε επιδοκιμαστικά η Αντζέλικα, που πέταγε
γύρω τους με την κόκκινη
μπάλα παραμάσχαλα. Έμεινε για λίγο μετέωρη μπροστά στην ιπτάμενη
ομάδα της και είπε:
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«Εντάξει,
[παιδιά, αρχίσουμε με μερικές πάσες για να Ζεσταθούμε, παρακαλώ,
όλη η ομάδα...»
«Ει, Τζοουνς, τι χτένισμα είναι αυτό;» φώναξε η Πάνσι Πάρκινσον
από το έδαφος. «Σαν να
φύτρωσαν σκουλήκια στο κεφάλι σου!»
Η Αντζέλικα έσπρωξε τα μακριά λεπτά κοτσιδάκια από το πρόσωπο της
και συνέχισε ήρεμα:
«Απλωθείτε να δούμε τι μπορούμε
να κάνουμε...»
Ο Χάρι απομακρύνθηκε από τους υπολοίπους και πήγε στην
άλλη άκρη του γηπέδου. Ο Ρον στάθηκε στην απέναντι εστία. Η
ΑντΖέλικα σήκωσε ψηλά την
κόκκινη μπάλα και την πέταξε με δύναμη στον Φρεντ, που έκανε πάσα
στον Τζορτζ, που έκανε
πάσα στον Χάρι, που έκανε πάσα στον Ρον... που έχασε την μπάλα.
Οι Σλίθεριν, με πρώτο και καλύτερο τον Μαλφόι, ξέσπασαν σε γέλια
και γιούχα. Ο Ρον βούτηξε κι
έπιασε την μπάλα πριν πέσει στο έδαφος, αλλά δεν πήρε καλά τη
στροφή ανόδου και κινδύνευσε
να πέσει από το σκουπόξυλό του μόλις έφτασε στο ίδιο ύψος με τους
άλλους, είχε γίνει
κατακόκκινος. Ο Χάρι είδε τον Φρεντ και τον Τζορτζ να ανταλλάσσουν
ένα βλέμμα αλλά, όλως
παραδόξως, δεν είπαν τίποτα, πράγμα για το οποίο τους ευχαρίστησε
από
μέσα του.
«Δώσε πάσα, Ρον», φώναξε η Αντζέλικα σαν να μην είχε γίνει
τίποτα.
Ο Ρον πέταξε την κόκκινη μπάλα στην Αλίσια, που έκανε πάσα
στον Χάρι, που την πέταξε στον Τζορτζ...
«Ει, Πότερ, πονάει το σημάδι;» φώναξε ο Μαλφόι. «Μήπως θέλεις να
ξαπλώσεις; Σίγουρα, γιατί
πέρασε μια ολόκληρη βδομάδα χωρίς να επισκεφτείς το αναρρωτήριο.
Έσπασες το ρεκόρ σου!»
Ο Τζορτζ έδωσε πάσα στην Αντζέλικα εκείνη γύρισε την μπάλα πίσω
στον Χάρι, που δεν το
περίμενε, αλλά πρόλαβε και την έπιασε με τις άκρες των δαχτύλων
του και την έριξε γρήγορα
στον Ρον...
που βούτηξε, αλλά την έχασε.
«Πρόσεχε, Ρον», φώναξε νευριασμένη η Αντζέλικα ενώ εκείνος
βούταγε ξανά στο έδαφος κυνηγώντας την κόκκινη μπάλα. «Συγκενρώσου».
Όταν ο Ρον επέστρεψε στο ύψος των υπόλοιπων παικτών, ήταν
δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τι ήταν πιο κόκκινο, το πρόσωπο του ^
η μπάλα; Ο Μαλφόι κι η
παρέα του κρατούσαν την κοιλιά τους
από τα γέλια.
272
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Στην τρίτη προσπάθεια, ο Ρον κατάφερε να πιάσει την κόκκινη μπάλα
από την ανακούφιση του,
την πέταξε με τόση δύναμη που η μπάλα πέρασε μέσα από τα απλωμένα
χέρια της Κάτι και τη
χτύπησε καταπρόσωπο.
«Συγγνώμη!» βόγκηξε εκείνος πετώντας προς το μέρος της, να δει αν
ήταν σοβαρό το χτύπημα.
«Γύρνα στη θέση σου, δεν έχει τίποτα!» γάβγισε η Αντζέλικα. «Κι
άλλη φορά, όταν δίνεις πάσα σε
συμπαίκτη, δε χρειάΖεται να τον ρίχνεις από το σκουπόξυλό του,
εντάξει; Γι' αυτό έχουμε τις
μαύρες μπάλες!»
Η μύτη της Κάτι είχε ματώσει. Στο έδαφος, οι Σλίθεριν χτυπούσαν τα
πόδια τους και κραύγαΖαν
χλευάΖοντάς τους. Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ πήγαν κοντά στην Κάτι.
«Πάρε αυτό», της είπε ο Φρεντ δίνοντας της κάτι μικρό και κόκκινο
που έβγαλε εκείνη τη στιγμή
από την τσέπη του. «θα σου περάσει αμέσως».
«Εντάξει», φώναξε η Αντζέλικα, «Φρεντ, Τζορτζ, πηγαίνετε να φέρετε
τα ρόπαλα σας και μια
μαύρη μπάλα. Ρον, πήγαινε στα τέρματα. Εσύ, Χάρι, θα αφήσεις τη
χρυσή μπάλα όταν θα σου
πω. θα προσπαθήσουμε να βάλουμε γκολ στον Ρον, εντάξει;»
Ο Χάρι πέταξε πίσω από τους δίδυμους για να φέρει τη χρυσή μπάλα.
«θάλασσα τα 'κάνε ο Ρον», μουρμούρισε ο Τζορτζ. Τα τρία παιδιά
προσγειώθηκαν μπροστά στο
κουτί με τις μπάλες και το άνοιξαν για να πάρουν τη μαύρη και τη
χρυσή.
«Έχει τρακ», τον δικαιολόγησε ο Χάρι. «Το πρωί που προπονηθήκαμε
μαΖί" έπαιΖε μια χαρά».
«Έπρεπε να φυλάξει τη φόρμα του για τώρα», γρύλισε ο Φρεντ.
Επέστρεψαν στην ομάδα. Όταν η Αντζέλικα σφύριξε, ο Χάρι αμόλησε τη
χρυσή μπάλα κι ο Φρεντ
με τον Τζορτζ τη μαύρη. Από εκείνη τη στιγμή, ο Χάρι δεν πρόσεχε
τι έκαναν οι άλλοι. Δουλειά
του ήταν να πιάσει τη μικρή φτερωτή χρυσή μπάλα και να κερδίσει
τους εκατόν πενήντα πόντους
για την ομάδα του, πράγμα που απαιτούσε εξαιρετική δεξιοτεχνία και
ταχύτητα. Επιτάχυνε κι
έκανε ελιγμούς ανάμεσα στους κυνηγούς, ενώ το Ζεστό φθινοπωρινό
αεράκι μα" στίγωνε το
πρόσωπο του κι οι μακρινές κραυγές των Σλίθεριν ήταν ένα αδιάφορο
βουητό στ' αφτιά του... σε
λίγο όμως τον σταμάτησε ξανά η σφυρίχτρα.
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«Στοπ, στοπ, ΣΤΟΠ!» ούρλιαξε η Αντζέλικα. «Ρον, αφήνεις ακάλυπτο
το μεσαίο τέρμα!»
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε τον Ρον, που αιωρούνταν μπροστά {στο
αριστερό τέρμα, αφήνοντας τ'
άλλα δύο τελείως απροστάτευτα. | «Ε... συγγνώμη...»
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| «Αφαιρείσαι χαΖεύοντας τους κυνηγούς και πηγαίνεις πέρα-δώ-|
θε!» συνέχισε η Αντζέλικα. «Ή
θα στέκεσαι στο κέντρο και θα βουτάς κάθε φορά προς την κατεύθυνση
όπου θα χρειαστεί να
αποκρούσεις ή θα κάνεις κύκλους γύρω από τα τέρματα, αλλά δε θα
χαΖολογάς στη μιαν άκρη
έτσι φάγαμε τα τρία τελευταία γκολ!»
«Συγγνώμη», επανέλαβε ο Ρον και το κατακόκκινο πρόσωπο του έλαμπε
σαν φάρος στο
καταγάλανο φόντο τ' ουρανού.
«Κι εσύ, Κάτι, μπορείς να κάνεις κάτι για τη ρινορραγία σου;» «Δε
φταίω εγώ που χειροτέρεψε!»
είπε πνιχτά η Κάτι, σφουγγί-Ζοντας τα αίματα στο μανίκι της.
Ο Χάρι κοίταξε τον Φρεντ, που έψαχνε ανήσυχος στις τσέπες του. Τον
είδε να βγάΖει κάτι
κόκκινο, να το κοιτάΖει κι ύστερα να στρέφεται έντρομος στην Κάτι.
«Πάμε πάλι», φώναξε η Αντζέλικα. Αγνόησε τους Σλίθεριν που
(φοναζαν ρυθμικά: «Γκρίφιντορ
κουρέλες», αλλά τώρα ήταν εμφανής μια ακαμψία στον τρόπο που
καβάλαγε το σκουπόξυλό της.
Δεν πέρασαν καλά καλά τρία λεπτά και η σφυρίχτρα της Αντζέλικα
ξανακούστηκε. Ο Χάρι, που
μόλις είχε δει τη χρυσή μπάλα να πετά γύρω από το απέναντι τέρμα,
σταμάτησε
απογοητευμένος.
«Τι έγινε πάλι;» ρώτησε εκνευρισμένος την Αλίσια, που ήταν πιο
κοντά του.
«Η Κάτι», είπε εκείνη λακωνικά.
Ο Χάρι γύρισε και είδε την Αντζέλικα, τον Φρεντ και τον Τζορτζ να
πετούν φουλαριστοί προς την
Κάτι. Ο Χάρι και η Αλίσια πήγαν και αυτοί κοντά της. Ήταν φανερό
ότι η Αντζέλικα διέκοψε πάνω
στην ώρα την προπόνηση η Κάτι ήταν τώρα άσπρη σαν χαρτί και
βουτιγμένη στο αίμα.
«Πρέπει να τη μεταφέρουμε αμέσως στο αναρρωτήριο», είπε η
αντζέλικα.
^ «θα την πάμε εμείς», προσφέρθηκε ο Φρεντ. «Μπορεί... ε... να :
πειρε κατά λάθος αιμορραγικό
λοβό...»
«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε χωρίς αμυντικούς και με έναν
κηνηγό λιγότερο», αποφάσισε
κατσουφιασμένη η Αντζέλικα, καθώς
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ο Φρεντ κι ο Τζορτζ πετούσαν προς το κάστρο υποβαστάΖοντας την
Κάτι. «Πάμε να αλλάξουμε».
Οι Σλίθεριν συνέχισαν να φωνάΖουν ρυθμικά καθώς όλη η ομάδα
πετούσε προς τα αποδυτήρια.
«Πώς πήγε η προπόνηση;» ρώτησε ψυχρά η Ερμιόνη μισή ώρα αργότερα,
όταν ο Χάρι κι ο Ρον
μπήκαν στο εντευκτήριο από το άνοιγμα του πορτρέτου.
«Ήταν...» άρχισε ο Χάρι.
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«Χάλια μαύρα», συμπλήρωσε Βραχνά ο Ρον και ρίχτηκε σε μια
πολυθρόνα δίπλα στην Ερμιόνη.
Εκείνη του έριξε μια ματιά κι η ψυχρότητα της έλιωσε αυτομάτως.
«Ήταν η πρώτη σου προπόνηση», προσπάθησε να τον παρηγορήσει,
«χρειάΖεται χρόνος να...»
«Ποιος είπε ότι έφταιγα εγώ για τα χάλια μας;» νευρίασε ο Ρον.
«Κανείς», είπε μουδιασμένη η Ερμιόνη, «απλώς νόμιΖα...»
«ΝόμιΖες πως θα είμαι απαράδεκτος;»
«Όχι Βέβαια! Κοίτα, είπες πως πήγατε χάλια και...»
«Πάω να γράψω καμιά εργασία», τη διέκοψε θυμωμένος ο Ρον κι
εξαφανίστηκε στις σκάλες που
οδηγούσαν στον κοιτώνα των αγοριών. Η Ερμιόνη στράφηκε στον Χάρι.
«Ήταν απαράδεκτος;»
«Όχι», υπερασπίστηκε το φίλο του ο Χάρι.
Η Ερμιόνη ανασήκωσε τα φρύδια.
«Εντάξει... θα μπορούσε να παίξει καλύτερα», μουρμούρισε ο Χάρι,
«αλλά ήταν η πρώτη μας
προπόνηση, όπως είπες...»
Ούτε ο Χάρι ούτε ο Ρον απέδωσαν στη μελέτη τους εκείνο το Βράδυ. Ο
Χάρι ήξερε ότι ο Ρον είχε
στεναχωρηθεί πολύ με την άσχημη εμφάνιση του στην προπόνηση του
κουίντιτσ κι ο ίδιος δεν
μπορούσε να Βγάλει από το μυαλό του το σύνθημα «Γκρίφιντορ
κουρέλες».
Πέρασαν όλη την Κυριακή στο εντευκτήριο, χωμένοι στα βιβλία τους,
ενώ ο χώρος γύρω τους τη
μια γέμιΖε με κόσμο και την άλλη ερήμωνε. Ήταν άλλη μία υπέροχη
μέρα κι οι περισσότεροι
συμμαθητές τους την πέρασαν στο πάρκο, απολαμβάνοντας την
τελευταία ίσως λιακάδα της
χρονιάς. Το απογευματάκι, το κεφάλι του Χάρι είχε γίνει ΚΑΖαΝι από
το πολύ διάβασμα.
«Ξέρεις, πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάΖουμε περισσότερη δουλειά
τις καθημερινές»,
μουρμούρισε στον Ρον, όταν τελείωσαν επιτέλους τη δύσκολη εργασία
της καθηγήτριας
ΜακΓκόναγκαλ για
275
το ξόρκι εμφάνισης άψυχων αντικειμένων και καταπιάστηκαν με την
εξίσου δύσκολη εργασία της
καθηγήτριας Σινίστρα για τους δορυφόρους του Δία.
«Ναι», συμφώνησε ο Ρον τρίβοντας τα κοκκινισμένα μάτια του προτού
πετάξει στο τζάκιτην
πέμπτη τσαλακωμένη περγαμηνή του. «Κοίτα... να ρωτήσουμε την
Ερμιόνη αν μπορούμε να
ρίξουμε μια ματιά στις εργασίες της;»
Ο Χάρι γύρισε το βλέμμα του προς το μέρος της καθόταν με τον
Στραβοπόδαρο κουλουριασμένο
στην ποδιά της και φλυαρούσε εύθυμα με την Τζίνι, ενώ ένα Ζευγάρι
βελόνες αιωρούνταν μπρο-
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στά της πλέκοντας άλλον έναν εντελώς άκομψο σκούφο για τα σπιτικά
ξωτικά.
«Το ξέρεις ότι δε θα μας αφήσει», είπε ο Χάρι με κουρασμένη
φωνή.
Κι έτσι, δούλεψαν μέχρι που σκοτείνιασε και το εντευκτήριο άρχισε
πάλι να ερημώνει. Στις επτά
και μισή, πήγε κοντά τους η Ερμιόνη και χασμουρήθηκε.
«Κοντεύετε;»
«Όχι», απάντησε κοφτά ο Ρον.
«Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Δία είναι ο Γανυμήδης, όχι η
Καλλιστώ», είπε δείχνοντας μιαν
αράδα στην εργασία αστρονομίας του Ρον, «και τα ηφαίστεια τα έχει
η ώ».
«Ευχαριστώ», σάρκασε ο Ρον κι έσβησε τα λάθη.
«Συγγνώμη, εγώ απλώς...»
«Ναι, ξέρω, ήρθες εδώ για να μας πουλήσεις μούρη...»
«Ρον...»
«Δεν έχω καθόλου χρόνο για τα κηρύγματα σου, Ερμιόνη, πνίγομαι
στη...»
«Κοιτάξτε!»
Η Ερμιόνη έδειχνε το πλησιέστερο παράθυρο. Ο Χάρι κι ο Ρον γυρισαν
κατά κει. Στο περβάΖΙ
καθόταν μια κουκουβάγια κι έκρωΖε κοιτάΖοντας τον Ρον.
«Ο Ερμής δεν είναι;» είπε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη.
«Ναι, που να πάρει η ευχή!» ψιθύρισε ο Ρον, που πέταξε την πένα
του και πετάχτηκε όρθιος.
«Γιατί μου γράφει ο Πέρσι;»
Πήγε στο παράθυρο και το άνοιξε ο Ερμής πέταξε μέσα, προσγειώθηκε
στην εργασία του Ρον κι
άπλωσε το πόδι του, στο οποίο ήταν δεμένο ένα γράμμα. Ο Ρον το
πήρε και η κουκουβάγια
έφυγε
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αμέσως, αφήνοντας χνάρια από μελάνι πάνω στη Ζωγραφιά του
δορυφόρου με τα ηφαίστεια.
Ο Ρον κάθισε στην πολυθρόνα του και κοίταξε τη διεύθυνση στην
εξωτερική πλευρά της
περγαμηνής: Ρόναλντ Ουέσλι, Κοιτώ. νας Γκρίφιντορ, «Χόγκουαρτς».
«Είναι ο γραφικός
χαρακτήρας του Πέρσι, δε χωρά αμφιβολία». Κοίταξε τους άλλους δύο.
«Τι λέτε;»
«Άνοιξε το!» είπε ανυπόμονα η Ερμιόνη κι ο Χάρι συμφώνησε με ένα
γνέψιμο.
Ο Ρον ξετύλιξε την περγαμηνή κι άρχισε να διαβάΖει. Όσο
προχωρούσε, τόσο αντάριαΖε το
πρόσωπο του. Τέλος, έδωσε το γράμμα στον Χάρι και στην Ερμιόνη,
που κάθισαν δίπλα δίπλα
και το διάβασαν μαΖί":
Αγαπητέ Ρον,
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Μόλις πληροφορήθηκα (από τον ίδιο τον υπουργό Μαγείας, παρακαλώ,
που το έμαθε από την
καινούργια σου καθηγήτρια, την κυρία Άμπριτζ) ότι έγινες
επιμελητής στο «Χόγκουαρτς».
Η είδηση αυτή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα και, πρώτα απ'
όλα, θέλω να σε συγχαρώ.
Οφείλω να ομολογήσω ότι φοβόμουν πάντα πως θα ακολουθήσεις το
δρόμο του Φρεντ και του
Τζορτζ αντί για τα δικά μου βήματα. ΦαντάΖεσαι, λοιπόν, τη χαρά
μου όταν έμαθα ότι έπαψες να
αψηφάς τους ανωτέρους σου κι αποφάσισες να αναλάβεις ευθύνες.
Ωστόσο, δε θέλω να σου δώσω μόνο συγχαρητήρια, Ρον, θέλω να σου
δώσω και κάποιες
συμβουλές, γι' αυτό σου στέλνω νύχτα αυτό το γράμμα, αντί για το
πρωινό ταχυδρομείο. ΕλπίΖω
ότι θα το διαβάσεις μακριά από αδιάκριτα μάτια και θα αποφύγεις
τις ενοχλητικές ερωτήσεις.
Από κάτι που είπε ο υπουργός, όταν με πληροφόρησε πως έγινες
επιμελητής, κατάλαβα ότι
κάνεις ακόμη στενή παρέα με τον Χάρι Πότερ. Πρέπει να σου πω, Ρον,
ότι κινδυνεύεις να χάσεις
το σήμα του επιμελητή αν συνεχίσεις τη φιλία σου με αυτό το άτομο.
Είμαι σίγουρος ότι σε
ξαφνιάΖει αυτό που σου λέω —θαμου απαντούσες, ασφαλώς, ότι ο Πότερ
είναι ο ευνοούμενος
του Ντάμπλντορ— αλλά αισθάνομαι υποχρεωμένος να σε ενημερώσω ότι
ίσως ο Ντάμπλντορ να
μην παραμείνει για πολύ διευθυντής του «Χόγκουαρτς», ενώ οι
άνθρωποι που μετράνε πραγ
ματικά έχουν πολύ διαφορετική —και, προφανώς, πολύ πιο ού
σιαστήκη γνώμη για τη συμπεριφορά του Πότερ. Δε θα πω περισσότερα
αλλά, αν διαβάσεις
αύριο τον Ημερήσιο Προφήτη, θα δεις κατά πού φυσά ο άνεμος και
ίσως, τότε, φροντίσεις να τον
εκμεταλλευτείς!
Σοβαρά τώρα, Ρον, δεν πρέπει να μπεις στο ίδιο σακί με τον Πότερ,
θα είναι καταστροφικό για τις
μελλοντικές προοπτικές σου, κι εννοώ τη Ζωή σου μετά το σχολείο.
Όπως ασφαλώς γνωρίσεις,
αφού τον συνόδευσε ο πατέρας μας στο δικαστήριο, ο Πότερ
εμφανίστηκε το καλοκαίρι ενώπιον
της ολομέλειας της Δη-μογεροντίας και σε πληροφορώ ότι βγήκε πολύ
«τσαλακωμένος». Γλίτωσε
για τεχνικούς λόγους, αν θες τη γνώμη μου, και πολλοί με τους
οποίους μίλησα είναι πεπεισμένοι
για την ενοχή του.
Ίσως φοβάσαι να κόψεις τους δεσμούς σου με τον Πότερ — ξέρω πως
είναι διαταραγμένο άτομο
και πολλές φορές αντιδρά βίαια—, αλλά αν έχεις ανησυχίες τέτοιου
είδους ή σε προβληματίσει
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κάτι στη συμπεριφορά του, σε συμβουλεύω να μιλήσεις με την
καθηγήτρια Άμπριτζ, μια θαυμάσια
γυναίκα που ξέρω ότι θα χαρεί πολύ να σε συμβουλέψει.
Σ' αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να σου δώσω ακόμη μία
συμβουλή. Όπως ανέφερα και
προηγουμένως, η βασιλεία του Ντάμπλντορ στο «Χόγκουαρτς» πλησιάΖει
στο τέλος της. Γι'αυτό
δεν πρέπει να είσαι πιστός σε αυτόν αλλά στο σχολείο και στο
υπουργείο. Με μεγάλη μου λύπη
πληροφορούμαι ότι η καθηγήτρια Άμπριτζ αντιμετωπίσει αντιδράσεις
από το υπόλοιπο προσωπικό στην προσπάθεια της να επιβάλει στο «Χόγκουαρτς» τις
μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί
διακαώς το υπουργείο (παρόλο που πρόκειται άμεσα να διευκολυνθεί
το έργο της — θα διαβάσεις και γι' αυτό στον αυριανό Ημερήσιο Προφήτη;). Σου τονίζω ένα
πράγμα: ο μαθητής που θα
φανεί πρόθυμος να βοηθήσει σήμερα την καθηγήτρια Άμπριτζ, μπορεί
σε δύο χρόνια να τοποθετηθεί στη Ζηλευτή και προνομιούχα θέση του αρχιεπιμελητή!
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να σε δω περισσότερο στις καλοκαιρινές
διακοπές. Δε μου αρέσει να
επικρίνω τους γονείς μας, αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατον να
μείνω κάτω από την ίδια στέγη
μ' εκείνους όσο θα διατηρούν σχέσεις με την κλίκα του Ντάμπλντορ.
(Την επόμενη φορά που θα
γράψεις στη μητέρα, μπορείς να την πληροφορήσεις ότι κάποιος
Στούρτζίς Πόντμορ, στενός
φίλος του Ντάμπλντορ, φυλακίστηκε πρόσφατα στο Az278
καμπάν για απόπειρα διάρρηξης του υπουργείου. Ίσως αυτό να της
ανοίξει τα μάτια και να
καταλάβει με τι εγκληματίες συγχρω. τιΖεται.) θεωρώ τον εαυτό μου
τυχερό που γλίτωσα από το
στίγμα του συναγελασμού με αυτούς τους ανθρώπους — ο υπουργός μου
έδειξε μεγάλη
κατανόηση— κι ελπιΖω ειλικρινά, Ρον ότι δε θα σε τυφλώσουν οι
οικογενειακοί δεσμοί και θα
καταλάβεις πόσο εσφαλμένες και βλαβερές είναι οι αντιλήψεις και οι
πράξεις των γονιών μας.
Εύχομαι με όλη μου την ψυχή να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και
είμαι πρόθυμος να δεχτώ
τη συγγνώμη τους όταν φτάσει εκείνη η ώρα.
Σε παρακαλώ, σκέψου καλά αυτά που σου είπα, ειδικά για τον Χάρι
Πότερ. Και πάλι
συγχαρητήρια που έγινες επιμελητής! Ο αδελφός σου, Πέρσι
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον. «Κοίτα», είπε προσπαθώντας να το ρίξει στο
αστείο, «αν θέλεις... ε...
πώς το είπε;» Κοίταξε το γράμμα του Πέρσι. «Α, ναι, "να κόψεις
τους δεσμούς σου" μαΖί μου, σου
ορκί-Ζομαι να μην αντιδράσω βίαια».
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«Δώσ' το μου», έκανε ο Ρον απλώνοντας το χέρι του. «Ο αδελφός μου
είναι», είπε σκίζοντας στα
δύο το γράμμα του Πέρσι, «το μεγαλύτερο βλήμα», το έσκισε στα
τέσσερα, «του κόσμου», το
έσκισε στα οκτώ και πέταξε τα κομμάτια στη φωτιά. «Ας τελειώσουμε
τώρα το γράψιμο πριν μας
πάρει το ξημέρωμα», είπε τραβώντας προς το μέρος του την εργασία
της Σινίστρα.
Η Ερμιόνη κοίταγε τον Ρον με μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπο της.
«Φέρτε τες εδώ», είπε ξαφνικά.
«Τι;» έκανε ο Ρον.
«Δώστε μου τις εργασίες σας να τις διορθώσω».
«Σοβαρολογείς; Μας σώΖεις, βρε Ερμιόνη», είπε ο Ρον. «Τι
μπορούμε...»
«Μπορείτε να πείτε: Υποσχόμαστε να μη φορτώσουμε άλλη φορά στον
κόκορα τις εργασίες
μας», απάντησε απλώνοντας τα χέρια για να της δώσουν τις
περγαμηνές τους, αλλά
χαμογελούσε.
«Χίλια ευχαριστώ, Ερμιόνη», είπε σιγανά ο Χάρι, που της έδωσε την
εργασία του κι έπειτα
βούλιαξε στην πολυθρόνα τρίβοντας τα μάτια του.
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Ήταν περασμένα μεσάνυχτα και στο εντευκτήριο βρίσκονταν μόνο οι
τρεις τους κι ο
Στραβοπόδαρος. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν η πένα της Ερμιόνης
που διόρθωνε τα
γραπτά τους και το θρόισμα των σελίδων καθώς συμβουλευόταν τα
βιβλία που ήταν
διασκορπισμένα πάνω στο τραπέΖι. Ο Χάρι ήταν κατάκοπος. Ένιωθε
επίσης ένα παράξενο κενό
στο στομάχι, που δεν είχε καμιά σχέση με την κούραση αλλά με το
γράμμα που καιγόταν τώρα
στη φωτιά.
Ήξερε ότι ο μισός πληθυσμός του «Χόγκουαρτς» τον θεωρούσε
ιδιόρρυθμο, ίσως ακόμη και
τρελό ήξερε ότι ο Ημερήσιος Προφήτης τον συκοφαντούσε επί μήνες,
αλλά ήταν τελείως
διαφορετικό να το βλέπει γραμμένο με το χέρι του Πέρσι, να ξέρει
ότι ο Πέρσι συμβούλευε τον
Ρον να διακόψει τη φιλία τους και να τον «καρφώσει» στην Άμπριτζ.
Όλα έπαιρναν ξαφνικά μια
πολύ πιο απτή υπόσταση. ΓνώριΖε τέσσερα χρόνια τον Πέρσι. Είχε
φιλοξενηθεί στο σπίτι του το
περασμένο καλοκαίρι, είχε μοιραστεί την ίδια σκηνή μαΖίτου στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς,
πέρυσι μάλιστα ο Πέρσι τον είχε βαθμολογήσει με άριστα στο δεύτερο
άθλο του Τριάθλου
Μαγείας, ωστόσο τώρα τον θεωρούσε ανισόρροπο και βίαιο.
Ο Χάρι συλλογίστηκε, και τον κατέκλυσε ένα κύμα τρυφερότητας για
το νονό του, ότι ο Σείριος
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ήταν ίσως ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να καταλάβει
πώς ένιωθε αυτή τη
στιγμή, γιατί βρισκόταν κι εκείνος στην ίδια θέση. Όλοι σχεδόν οι
μάγοι τον θεωρούσαν
επικίνδυνο δολοφόνο και πιστό οπαδό του Βόλντεμορτ, και Ζούσε
δεκατέσσερα χρόνια με αυτό
το στίγμα...
Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Είχε δει κάτι στη φωτιά που δε
θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.
Εμφανίστηκε αστραπιαία κι εξαφανίστηκε με την ίδια ταχύτητα.
Όχι... αποκλείεται... το
φαντάστηκε γιατί σκεφτόταν τον Σείριο...
«Εντάξει, γράψε», είπε η Ερμιόνη στον Ρον σπρώχνοντας προς το
μέρος του ένα κομμάτι
περγαμηνής με το γραφικό της χαρακτήρα, «και πρόσθεσε τα
συμπεράσματα που σου έγραψα».
«Ερμιόνη, είσαι το πιο καλό, το πιο χρυσό κορίτσι του κόσμου»,
είπε μουδιασμένος ο Ρον, «κι αν
σου ξαναμιλήσω άσχημα...»
«θα καταλάβω πως ξαναβρήκες τον εαυτό σου», συμπλήρωσε η Ερμιόνη.
«Χάρι, η δική σου
εργασία είναι εντάξει εκτός από αυτό το σημείο στο τέλος. Μάλλον
δεν κατάλαβες καλά την
καθηγήτρια Σινίστρα ο δορυφόρος Ευρώπη καλύπτεται με πάγους, όχι
με μάγους... Χάρι;»
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Ο Χάρι είχε γλιστρήσει από την καρέκλα του και βρισκόταν τώρα
γονατισμένος στο παλιό
ξεφτισμένο χαλί μπροστά στο τζάκικοιτάΖοντας προσηλωμένος τις
φλόγες.
«Ε... Χάρι;» είπε αβέβαια ο Ρον. «Τι κάνεις εκεί;» «Μόλις είδα στη
φωτιά το κεφάλι του Σείριου»,
αποκρίθηκε ο Χάρι. Η φωνή του ήταν ήρεμη πέρυσι είχε ξαναδεί το
κεφάλι του Σείριου σε αυτό
ακριβώς το τζάκι, και μίλησαν παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσε σε καμία
περίπτωση να είναι
σίγουρος ότι τον είδε πραγματικά ... εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα...
«Το κεφάλι του Σείριου;» επανέλαβε η Ερμιόνη. «Εννοείς όπως τότε
στο Τρίαθλο που ήθελε να
σου μιλήσει; Δε νομίσω πως θα ερχόταν τώρα, θα ήταν πολύ...
Σείριε!»
Κοίταξε τη φωτιά έχοντας μείνει με το στόμα ανοιχτό από το χέρι
του Ρον έπεσε η πένα. Ανάμεσα
στις φλόγες που χόρευαν βρισκόταν το κεφάλι του Σείριου, με τα
μακριά μαύρα μαλλιά του να
πλαισιώνουν το χαμογελαστό πρόσωπο του.
«Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι θα πηγαίνατε για ύπνο πριν φύγουν
όλοι οι άλλοι», είπε.
«Κοίταζαανά μία ώρα».
«ΕμφανιΖόσουν στη φωτιά ανά μία ώρα;» ρώτησε γελώντας ο Χάρι.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Για κλάσματα δευτερολέπτου, να ελέγξω αν ήταν ελεύθερο το πεδίο».
«Κι αν σ' έβλεπε κανείς;» είπε ανήσυχα η Ερμιόνη.
«Νομίσω ότι κάποια στιγμή με πήρε το μάτι ενός κοριτσιού —
πρωτοετούς αν κρίνω από την
εμφάνιση του», χαμογέλασε ο Σείριος. «Αλλά μην ανησυχείτε»,
πρόσθεσε βιαστικά βλέποντας το
τρομαγμένο πρόσωπο της Ερμιόνης, «είχα εξαφανιστεί όταν
ξανακοίταξε και σίγουρα με πήρε για
κάποιο κούτσουρο με παράξενο σχήμα ή κάτι τέτοιο».
«Μα, Σείριε, είναι πολύ επικίνδυνο...» άρχισε η Ερμιόνη.
«Μου θυμίσεις τη Μόλι», την έκοψε ο Σείριος. «Δεν είχα άλλο τρόπο
να απαντήσω στο γράμμα
του Χάρι, μόνο με κώδικα κι οι κώδικες σπάνε».
Μόλις άκουσαν για γράμμα, ο Ρον κι η Ερμιόνη γύρισαν προς το μέρος
του Χάρι.
«Δε μας είπες ότι έγραψες στον Σείριο!» τον κατηγόρησε η Ερμιόνη.
«Το ξέχασα», αποκρίθηκε ο Χάρι κι ήταν αλήθεια η συνάντηση
του με την Τσο στον κουκουβαγιώνα έδιωξε κάθε άλλη σκέψη από το
μυαλό του. «Μη με κοιτάς
με αυτό το ύφος, Ερμιόνη. Δεν πρόδωσα κανένα μυστικό στο γράμμα
μου, έτσι δεν είναι, Σείριε;»
«Πράγματι, ήταν πολύ έξυπνα γραμμένο», χαμογέλασε πάλι ο Σείριος.
«Ας μπούμε όμως στο
θέμα μας, πριν μας διακόψει κανείς .. σχετικά με το σημάδι
σου...»
«Τι...;» πετάχτηκε ο Ρον.
Η Ερμιόνη όμως τον διέκοψε: «θα σου πούμε μετά. Συνέχισε, Σείριε».
«Καταλαβαίνω πόσο ενοχλητικό είναι να σε πονάει, μα δεν το
θεωρούμε ανησυχητικό. Σε πόναγε
και πέρυσι, έτσι δεν είναι;»
«Ναι, κι ο Ντάμπλντορ είπε ότι με ενοχλούσε όταν ο Βόλντεμορτ
ένιωθε κάποιο δυνατό
συναίσθημα», συμπλήρωσε ο Χάρι, αγνοώντας όπως πάντα το μούδιασμα
του Ρον και της
Ερμιόνης στο άκουσμα του συγκεκριμένου ονόματος. «Ίσως ήταν... δεν
ξέρω... πολύ θυμωμένος
ή κάτι τέτοιο τη βραδιά της τιμωρίας μου».
«Ξέρουμε ότι, τώρα που γύρισε, θα σε πονάει πιο συχνά», πρόσθεσε ο
Σείριος.
«Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν έχει καμιά σχέση με το γεγονός ότι με
άγγιξε η Άμπριτζ όταν ήμουν
στο γραφείο της;» ρώτησε ο Χάρι.
«Αμφιβάλλω», είπε ο Σείριος. «Την ξέρω εξ ακοής και είμαι σίγουρος
πως δεν είναι
θανατοφάγος...»
«Πάντως τους συναγωνίΖεται σε κακία», παρατήρησε βλοσυρά ο Χάρι
και ο Ρον με την Ερμιόνη
συμφώνησαν γνέφοντας Ζωηρά.
«Ναι, αλλά ο κόσμος δε χωρίζεται σε καλούς ανθρώπους και
θανατοφάγους», σχολίασε με ένα
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κουρασμένο χαμόγελο ο Σείριος. «Πάντως, ξέρω πως είναι κάθαρμα.
Πρέπει ν' ακούσετε πώς
μιλά γι' αυτήν ο Ρέμους».
«Την ξέρει ο Λούπιν;» ρώτησε βιαστικά ο Χάρι, που θυμήθηκε τα
σχόλια της Άμπριτζ στο πρώτο
της μάθημα για τους επικίνδυνους μιγάδες.
«Όχι», απάντησε ο Σείριος, «αλλά αυτή συνέταξε το προσχέδιο και
προώθησε κάτι
αντιλυκανθρωπικούς νόμους πριν από δύο χρόνια, έτσι τώρα είναι
σχεδόν αδύνατον για τον
Λούπιν να βρει δουλειά».
Ο Χάρι θυμήθηκε πόσο φτωχοντυμένος ήταν ο Λούπιν κι η αντιπάθεια
του για την Άμπριτζ
μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.
«Τι της έχουν κάνει οι λυκάνθρωποι;» αναρωτήθηκε θυμωμένη η
Ερμιόνη.
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«Μάλλον τους φοβάται», απάντησε ο Σείριος χαμογελώντας με την
αγανάκτηση της. «Πρέπει να
απεχθάνεται γενικότερα τα εν μέρει ανθρώπινα πλάσματα πέρυσι
προσπάθησε να περάσει ένα
νόμο ώστε το υπουργείο να συγκεντρώσει ΟΛους τους γοργονάνθρω-πους
και να τους
σημαδέψει με διακριτικά. Φανταστείτε τη σπατάλη χρόνου αλλά και
τον κόπο που απαιτείται για
να πιάσεις τους γοργονάνθρωπους, τη στιγμή που κάτι κουμάσια σαν τον Κρίτσερ
κυκλοφορούν ελεύθερα».
Ο Ρον γέλασε αλλά η Ερμιόνη συγχύστηκε. «Σείριε!» είπε αυστηρά.
«Είμαι σίγουρη πως, αν
κάνεις μια μικρή προσπάθεια, θα αντιδράσει θετικά ο Κρίτσερ.
Άλλωστε, είσαι ο
μόνος που του έχει απομείνει από την οικογένεια κι ο Ντάμπλντορ
είπε...»
«Πώς είναι τα μαθήματα με την Άμπριτζ;» την έκοψε ο Σείριος. «Σας
εκπαιδεύει να σκοτώνετε
τους μιγάδες;»
«Όχι», απάντησε ο Χάρι αγνοώντας το θιγμένο ύφος που πήρε η
Ερμιόνη, επειδή τη διέκοψε ενώ
υπερασπιζόταν τον Κρίτσερ. «Μας απαγορεύει να κάνουμε ξόρκια!»
«Το μόνο που κάνουμε είναι να διαβάΖουμε το ηλίθιο βιβλίο του
μαθήματος», συμπλήρωσε ο
Ρον.
«Το περίμενα», είπε ο Σείριος. «Οι πηγές μας μέσα από το
υπουργείο μας πληροφόρησαν, λέει, ότι ο Φαντζ δε θέλει να
εκπαιδευτείτε για μάχη».
«Να εκπαιδευτούμε για μάχη;» επανέλαβε δύσπιστα ο Χάρι. «Και τι
θαρρεί ο Φαντζ πως κάνουμε
εδώ, οργανώνουμε κανένα στρατό;»
«Αυτό ακριβώς πιστεύει», είπε ο Σείριος, «ή, μάλλον, αυτό ακριβώς
φοβάται ότι κάνει ο
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Ντάμπλντορ: συγκροτεί ιδιωτικό στρατό για να καταλάβει το
υπουργείο».
Στο άκουσμα αυτής της κουβέντας, τους κόπηκε η μιλιά. Τέλος, ο Ρον
είπε: «Δεν έχω ακούσει
μεγαλύτερη βλακεία. Ούτε η Λούνα Λόβγκουντ δεν αμολάει τέτοιες
κοτσάνες!»
«Δηλαδή μας απαγορεύουν να μάθουμε άμυνα εναντίον των σκοτεινών
τεχνών, γιατί ο Φαντζ
φοβάται ότι κάποια μέρα θα χρησιμοποιήσουμε τα ξόρκια εναντίον του
υπουργείου;» ρώτησε
εξοργισμένη η Ερμιόνη.
«Ναι», απάντησε ο Σείριος. «Ο Φαντζ πιστεύει ότι ο Ντάμπλντορ δε
θα σταματήσει μπροστά σε
τίποτα προκειμένου να αρπάξει την εξουσία. Έχει καταντήσει εντελώς
παρανόϊκός με αυτή την
υπό283
θέση. Είναι θέμα χρόνου να συλλάβει τον Ντάμπλντορ με κάποια
χαλκευμένη κατηγορία».
Αυτό θύμισε στον Χάρι το γράμμα του Πέρσι.
«Ξέρεις αν θα δημοσιευτεί τίποτα για τον Ντάμπλντορ στον αυριανό
Ημερήσιο Προφήτη; Ο
Πέρσι, ο αδελφός του Ρον, πιστεύει ότι θα...»
«Δεν ξέρω», τον έκοψε ο Σείριος, «δεν είδα καθόλου τους άλλους του
Τάγματος το
σαββατοκύριακο, ήταν πολύ απασχολημένοι. Μονάχα ο Κρίτσερ κι εγώ
είμαστε εδώ...»
Υπήρχε μια ελαφριά πικρία στη φωνή του.
«Κι ούτε έμαθες τίποτα για τον Χάγκριντ, ε;»
«Έπρεπε να είχε επιστρέψει μέχρι τώρα», είπε ο Σείριος. «Κανέ-[
νας δεν ξέρει τι του συνέβη».
Μόλις όμως είδε τα αναστατωμένα πρόσωπα τους, πρόσθεσε βιαστικά:
«Αλλά ο Ντάμπλντορ δεν
ανησυχεί καθόλου, γι' αυτό μη στεναχωριέστε. Είμαι σίγουρος ότι ο
Χάγκριντ χαίρει άκρας
υγείας».
«Μα αν έπρεπε να είχε επιστρέψει μέχρι τώρα...» ψιθύρισε με αγωνία
η Ερμιόνη.
«Ήταν μαΖίτου η μαντάμ Μαξίμ. Επικοινωνήσαμε μαΖί'της και είπε ότι
χωρίστηκαν στο ταξίδι της
επιστροφής δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι πληγώθηκε ή... ή του
συνέβη κάτι κακό».
Τα λόγια του όμως δεν καθησύχασαν τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη, που κοιτάχτηκαν
αναστατωμένοι.
«Πάντως, μην κάνετε ερωτήσεις για τον Χάγκριντ», τους συμβούλεψε
βιαστικά ο Σείριος, «γιατί
έτσι θα στρέψετε την προσοχή στην απουσία του, κάτι που δε θέλει ο
Ντάμπλντορ. Μην τον
φοβάστε τον Χάγκριντ, είναι σκληρό καρύδι». Βλέποντας όμως ότι δεν
τους καθησύχασαν τα
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λόγια του, συμπλήρωσε: «Αλήθεια, ποιο σαββατοκύριακο θα πάτε στο
Χόγκσμιντ; Σκέφτομαι, μια
κι έπιασε η μεταμφίεση μου στο σταθμό, να πεταχτώ να σας...»
«ΟΧΙ!» είπαν με μια φωνή ο Χάρι και η Ερμιόνη.
«Σείριε, δε διαβάΖεις τον Ημερήσιο Προφήτη;» ρώτησε θορυβημένη η
Ερμιόνη.
«Ε, και τι κάνετε έτσι;» χαμογέλασε ο Σείριος. «Κάνουν διάφορες
εικασίες για το πού βρίσκομαι,
αλλά στην ουσία δεν ξέρουν τι τους γίνεται».
«Νομι'Ζουμε ότι αυτή τη φορά ξέρουν», είπε ο Χάρι. «Ο Μαλφόι
^αφισε μια σπόντα στο τρένο
που έδειχνε ότι σε αναγνώρισε, κι ο
,-ο
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πατέρας του βρισκόταν στην αποβάθρα... ξέρεις, ο Λούσιους Μαλφόι... γι' αυτό, προς θεού, μην
έρθεις. Αν σε αναγνωρίσει πάλι ο Μαλφόι...»
«Καλά, καλά, το πήρα το μήνυμα», υποχώρησε ενοχλημένος ο Σείριος.
«Μια σκέψη έκανα.
Απλώς νομίΖα ότι θα θέλατε να ανταμώσουμε».
«Το θέλουμε πολύ, δε θέλουμε όμως να ξαναγυρίσεις στο Az-καμπάν!»
είπε ο Χάρι.
Ο Σείριος τον κοίταξε μέσα από τη φωτιά, ενώ μια βαθιά ρυτίδα
χαράχτηκε ανάμεσα στα φρύδια
του.
«Τελικά, δε μοιάΖεις στον πατέρα σου όσο νόμιΖα, Χάρι», σχολίασε
με ψυχρή φωνή. «Αυτό που
συνάρπαΖε πιότερο τον Τζέιμς ήταν το ρίσκο».
«Κοίτα...»
«Πρέπει να πηγαίνω, ακούω τον Κρίτσερ να κατεβαίνει από τις
σκάλες», είπε ο Σείριος, μα ο Χάρι
ήταν σίγουρος ότι έλεγε ψέματα. «θα σου γράψω να σου δώσω το
επόμενο ραντεβού μας στη
φωτιά, εντάξει; Αν αντέχεις το ρίσκο, φυσικά...»
Ακούστηκε ένα σιγανό ποπ και στη θέση όπου πριν από λίγο βρισκόταν
το κεφάλι του Σείριου
υπήρχαν μόνο φλόγες.
Η Μεγάλη Επιθεωρήτρια του «Χόγκουαρτς»
Πίστευαν ότι θα έπρεπε να «χτενίσουν» τον Ημερήσιο Προφήτη της
επομένης για να βρουν το
άρθρο που ανέφερε στο γράμμα του ο Πέρσι. Ωστόσο, πριν προλάβει
καλά καλά να πετάξει η
κουκουβάγια από το χείλος της κανάτας με το γάλα, η Ερμιόνη έβγαλε
μια πνιχτή κραυγή κι
άπλωσε στο τραπέΖΙ την εφημερίδα, δείχνοντας μια μεγάλη φωτογραφία
της Άμπριτζ, που
χαμογελούσε πλατιά κι ακκιΖόταν πάνω από τη λεΖάντα.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Η ΝΤΟΛΟΡΕΣ
ΆΜΠΡΙΤζ
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ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ
«Η Άμπριτζ... μεγάλη επιθεωρήτρια;» μουρμούρισε κατσουφια-σμένος ο
Χάρι κι η μισοφαγωμένη
φρυγανιά γλίστρησε από τα χέρια του. «Τι σημαίνει αυτό;»
Η Ερμιόνη διάβασε δυνατά:
«Με μια αιφνιδιαστική κίνηση χθες βράδυ, το Υπουργείο Μαγείας
πέρασε νέα νομοθεσία με την
οποία εξασφαλίσει πρωτοφανή έλεγχο στη Σχολή "Χόγκουαρτς" για
Μαγείες και Ξόρκια.
» "Ο υπουργός προβληματιΖόταν εδώ και αρκετό καιρό για τα
τεκταινόμενα στη Σχολή", δήλωσε
ο βοηθός του υπουργού Πέρσι Ουέσλι. "Ανταποκρίθηκε λοιπόν στις
εκκλήσεις των γονέων που
αγωνιούσαν καθώς έβλεπαν το 'Χόγκουαρτς' να κινείται προς μη
επιθυμητή κατεύθυνση ".
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»Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει ο υπουργός Κορ. νήλιος
Φαντζ τις τελευταίες
βδομάδες, προωθώντας νέους νόμους που αποσκοπούν στην αναβάθμιση
της Σχολής των μα.
γων. Πρόσφατα, και συγκεκριμένα την 30ιί Αυγούστου, ψηφίστηκε το
Εκπαιδευτικό Διάταγμα υπ'
αριθμόν 22 που προβλέπει ότι, σε περίπτωση που αδυνατεί ο
διευθυντής του "Χόγκουαρτς" να
προτείνει υποψήφιο για μια θέση διδασκαλίας, τότε το υπουργείο
είναι αρμόδιο να επιλέξει τον
κατάλληλο.
» "Έτσι διορίστηκε καθηγήτρια η Ντολόρες Άμπριτζ", είπε χθες βράδυ
ο Πέρσι Ουέσλι. "Ο
Ντάμπλντορ δεν μπόρεσε να βρει καθηγητή κι ο υπουργός επέλεξε την
Άμπριτζ, η οποία έτυχε
αμέσως της γενικής επιδοκιμασίας... "»
«Έτυχε της ΠΟΙΑΣ;» αναφώνησε ο Χάρι. «Περίμενε, έχει κι άλλα»,
είπε σκυθρωπά η Ερμιόνη.
«"...της γενικής επιδοκιμασίας, ανανεώνοντας ρίΖικά τη διδασκαλία
της άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών και παρέχοντας στον υπουργό πληροφορίες από πρώτο
χέρι για το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί μέσα".
»Κι είναι αυτή ακριβώς η λειτουργία που κατοχυρώνεται τώρα
νομοθετικά με την ψήφιση του
Εκπαιδευτικού Διατάγματος υπ' αριθμόν 22, το οποίο θεσπίΖει τη
θέση του Μεγάλου Επιθεο ρητή
του "Χόγκουαρτς".
»"Το υπουργείο αποφάσισε να παρέμβει δυναμικά για να αντιμετωπίσει
την υποβάθμιση του
εκπαιδευτικού επιπέδου της Σχολής", δήλωσε ο Πέρσι Ουέσλι. "Ο
επιθεωρητής θα έχει δικαίωμα
να ελέγχει τους καθηγητές για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται
ικανοποιητικά στα καθήκοντα
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τους. Η θέση προτάθηκε στην κυρία Άμπριτζ, η οποία είναι ήδη
καθηγήτρια στο 'Χο γκουαρτς', κι
έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι την αποδέχτηκε".
»Η νέα κίνηση του υπουργείου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους
γονείς των μαθητών του
"Χόγκουαρτς".
»"Νιώθω πολύ πιο ήσυχος τώρα που ξέρω ότι ο Ντάμπλντορ υπόκειται
σε μια δίκαιη κι
αντικειμενική αξιολόγηση", δήλωσε χθες βράδυ ο Λούσιους Μαλφόι,
σαράντα ενός ετών, από την
εξοχική κατοικία του στο Γουίλτσιρ. "Πολλοί από εμάς τους γο
νείς, που πασχίζουμε για το συμφέρον των παιδιών μας, είχαμε
θορυβηθεί από κάποιες
εκκεντρικές επιλογές του Ντάμπλντορ τα τελευταία χρόνια και
χαιρόμαστε που το υπουργείο πήρε
την
κατάσταση στα χέρια του".
»Σε αυτές τις εκκεντρικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται το δίχως
άλλο οι αμφιλεγόμενοι διορισμοί
καθηγητών για τους οποίους έχει γράψει παλαιότερα η εφημερίδα μας,
μεταξύ των οποίων η
πρόσληψη του λυκάνθρωπου Ρέμους Λούπιν, του μιγά ανθρωπογίγαντα
Ρούμπεους Χάγκριντ
και του ανισόρροπου
πρώην χρυσούχου "Τρελομάτη" Μούντι.
«Όπως είναι φυσικό, οργιάΖουν οι φήμες ότι ο Άλμπους Ντάμπλντορ,
πρώην πρόεδρος της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων και της Δημογεροντίας, δεν είναι
πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του διευθυντή της διακεκριμένης αυτής
Σχολής.
» "Πιστεύω ότι ο διορισμός επιθεωρήτριας ήταν το πρώτο βήμα για
την προώθηση ενός
διευθυντή στο 'Χόγκουαρτς' τον οποίο θα μπορούμε να περιβάλλουμε
με την απόλυτη εμπιστοσύνη μας", μας δήλωσε χθες πηγή μέσα από το υπουργείο.
»Τα μέλη της Δημογεροντίας ΓκριΖέλντα Μάρτσμπανκς και Τιβέριος
Όγκντεν παραιτήθηκαν σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την τοποθέτηση επιθεωρητή στο
"Χόγκουαρτς".
»(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φημολογούμενες
διασυνδέσεις της κυρίας
Μάρτσμπανκς με αναρχικές οργανώσεις καλικαντζάρων, δείτε στη
σελίδα 17)».
Η Ερμιόνη τελείωσε το διάβασμα και κοίταξε τους άλλους δύο. «Τώρα
ξέρουμε πώς μας
φόρτωσαν την Άμπριτζ! Ο Φαντζ ψήφισε αυτό το "Εκπαιδευτικό
Διάταγμα" και μας την επέβαλε!
Και τώρα της δίνει την εξουσία να επιθεωρεί τους άλλους
καθηγητές!» Η αναπνοή της Ερμιόνης
ήταν γρήγορη και τα μάτια της έλαμπαν.
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«Δεν το πιστεύω. Είναι εξοργιστικό!»
«Το ξέρω», συμφώνησε ο Χάρι. Το βλέμμα του έπεσε στο δεξί του χέρι
που ήταν ακουμπισμένο
στο τραπέΖι και είδε το αχνό λευκό περίγραμμα των λέξεων που τον
ανάγκασε η Άμπριτζ να χαράξει στη σάρκα του.
Στο πρόσωπο του Ρον όμως είχε ανθίσει ένα χαμόγελο, «Τι;» ρώτησαν
με μια φωνή ο Χάρι και η
Ερμιόνη.
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«Ανυπομονώ να επιθεωρήσει τη ΜακΓκόναγκαλ», είπε χαρούμενα
εκείνος. «Η Άμπριτζ δε θα
ξέρει τι τη χτύπησε».
«Πρέπει να πηγαίνουμε», είπε η Ερμιόνη καθώς σηκωνόταν όρθια. «Αν
επιθεωρήσει τον Μπινς,
δεν πρέπει να φτάσουμε καθυστερημένοι στο μάθημα του...»
Η καθηγήτρια Άμπριτζ όμως δεν επιθεώρησε το μάθημα της ιστορίας
της μαγείας, που ήταν
Βαρετό όπως και την προηγούμενη Δευτέρα, ούτε βρισκόταν στο
μπουντρούμι του Σνέιπ, όταν
κατέβηκαν για το δίωρο των φίλτρων. Στον Χάρι επιστράφηκε
βαθμολογημένη η εργασία του για
το σεληνόλιθο με ένα μεγάλο κατάμαυρο Χ σημειωμένο στο επάνω
μέρος.
«Σας έβαλα τους βαθμούς που θα παίρνατε αν παραδίδατε αυτά τα
γραπτά στις επίσημες
εξετάσεις για τα ΚΔΜ σας», εξήγησε αυτάρεσκα ο Σνέιπ καθώς
περνούσε ανάμεσα τους και τους
μοίραΖε τις εργασίες τους. «Έτσι θα έχετε μια ρεαλιστική αντίληψη
για το τι θα αντιμετωπίσετε
στις εξετάσεις». Σαν έφτασε στα πρώτα θρανία, γύρισε προς το μέρος
τους. «Το γενικό επίπεδο
των γραπτών σας ήταν απελπιστικό. Οι περισσότεροι θα κοβόσαστε αν
γράφατε έτσι στις
εξετάσεις. Περιμένω να δω περισσότερη προσπάθεια στην εργασία
αυτής της βδομάδας που
αφορά τις διάφορες ποικιλίες αντιδότων σε δηλητήρια, αλλιώς θα
αρχίσω να μοιράζω τιμωρίες
στα τούβλα που θα πάρουν Χ».
«Υπάρχουν άτομα που πήραν Χ; Χα!» ψιθύρισε δυνατά ο Μαλφόι. Ο Χάρι
είδε την Ερμιόνη να
λοξοκοιτάΖει προσπαθώντας να διακρίνει τη βαθμολογία του έκρυψε
την εργασία στη σάκα του
όσο πιο γρήγορα μπορούσε, προτιμώντας να κρατήσει αυτή την
πληροφορία για τον εαυτό του.
Ο Χάρι, που ήταν αποφασισμένος να μη δώσει αφορμή στον Σνέιπ να
τον μηδενίσει και σε αυτό
το μάθημα, διάβασε τρεις φορές τις οδηγίες στον πίνακα προτού
αρχίσει να τις εφαρμόΖει. Το
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δικό του δυναμωτικό διάλυμα δεν είχε το διάφανο σμαραγδένιο χρώμα
της Ερμιόνης αλλά, αν μη
τι άλλο, ήταν γαλάζιο κι όχι ρόζ σαν του Νέ-βιλ. Στο τέλος του
μαθήματος, παρέδωσε την μποτίλια
του στην έδρα με ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης ανάμεικτης με
ανακούφιση.
«Ευτυχώς, τα πήγατε καλύτερα από την προηγούμενη βδομάδα»,
σχολίασε η Ερμιόνη μόλις
ανέβηκαν τη σκάλα κι ετοιμάΖονταν να διασχίσουν το χολ της
εισόδου. «Όπως και στην εργασία
σας, έτσι δεν είναι;»
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Ο Χάρι κι ο Ρον δεν απάντησαν, ωστόσο εκείνη επέμεινε: «θέλω να
πω, δεν περιμένω άριστα
αφού βαθμολογεί όπως στα ΚΔΜ, αΛλά σε αυτό το στάδιο είναι πολύ
ενθαρρυντικό να περνάς τη
βάση, σωστά;»
Ο Χάρι γρύλισε κάτι ακατανόητο.
«Βέβαια πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τις εξετάσεις. Έχουμε όλο
το χρόνο να βελτιωθούμε,
αλλά οι βαθμοί που παίρνουμε τώρα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία
θα χτίσουμε...»
Κάθισαν στο τραπέΖΙ του Γκρίφιντορ.
«Εγώ χάρηκα πολύ που πήρα Ε...»
«Ερμιόνη», είπε κοφτά ο Ρον, «αν θέλεις να μάθεις τι βαθμό πήραμε,
ρώτησε ευθέως».
«Εγώ δεν... εννοώ... εντάξει, αν θέλετε να μου πείτε...»
«Εγώ πήρα Κ», είπε ο Ρον καθώς έβαΖε σούπα στο πιάτο του.
«Ιικανοποιήθηκες;»
«Δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι», σχολίασε ο Φρεντ, που μόλις είχε
φτάσει στο τραπέΖι με τον
Τζορτζ και τον λι Τζόρνταν, και κάθισαν στα δεξιά του Χάρι. «Τι το
κακό έχει ένα ωραίο,
καλλιγραφικό Κ,»
«Μα», έκανε η Ερμιόνη, «το Κ σημαίνει...» «Κακώς», την πρόλαβε ο
Δι Τζόρνταν. «Ωστόσο, είναι
καλύτερο
από το Χ, που σημαίνει Χαλιά».
Ο Χάρι ένιωσε το πρόσωπο του να φλογίζεται, παράστησε ότι πνίγηκε
με το ψωμάκι του κι άρχισε
να βήχει. Μόλις σταμάτησε, διαπίστωσε, προς μεγάλη του
απογοήτευση, ότι η Ερμιόνη συνέχιΖε
ν' αγορεύει ακόμη για τους βαθμούς των ΚΔΜ.
«Οι καλύτεροι βαθμοί είναι το Ε που σημαίνει Εύγε και το Π
που...»
«Όχι Π», τη διόρθωσε ο Τζορτζ. «Υ, που σημαίνει Υπεράνω
Προσδοκιών. Πάντα πίστευα ότι ο
Φρεντ κι εγώ θα παίρναμε Υ σε όλα τα μαθήματα, γιατί υπερβήκαμε
κάθε προσδοκία και μόνο
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που εμφανιστήκαμε να δώσουμε εξετάσεις».
Γέλασαν όλοι εκτός από την Ερμιόνη, που συνέχισε: «Λοιπόν, μετά το
Ε είναι το Π, που σημαίνει
Προάγεσαι, δηλαδή ότι πήρες τη
Βάση».
«Ναι», είπε ο Φρεντ, που βούτηξε ένα ολόκληρο ψωμάκι στη
σουπα του και το έκανε μια μπουκιά.
«Και μετά το Κ για το Κακώς» —ο Ρον σήκωσε ψηλά τα χέρια
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και καμώθηκε πως πανηγϋρίΖε— «και μετά το Χ, που σημαίνει Χάλια».
«Και μετά το Φ», της θύμισε ο Τζορτζ.
«Υπάρχει και Φ;» έφριξε η Ερμιόνη. «Ακόμη πιο χαμηλός βαθμός από
το Χ; Και τι στην ευχή
σημαίνει;»
Φασκελοκουκούλωστα», είπε με στόμφο ο Τζορτζ.
Ο Χάρι γέλασε πάλι, αν και δεν ήταν διόλου βέβαιος ότι ο Τζορτζ
αστειευόταν. Φαντάστηκε τον
εαυτό του να προσπαθεί να κρύψει από την Ερμιόνη ότι πήρε Φ σ' όλα
τα ΚΔΜ κι ευθύς
αποφάσισε να μελετά πιο σκληρά από δω και μπρος.
«Εσάς σας ήρθε σε κανένα μάθημα η επιθεωρήτρια;» τους ρώτησε ο
Φρεντ.
«Όχι», απάντησε η Ερμιόνη. «Εσάς;»
«Τώρα μόλις, πριν από το μεσημεριανό», απάντησε ο Τζορτζ. «Στα
ξόρκια».
«Πώς ήταν;» ρώτησαν μαζί ο Χάρι και η Ερμιόνη.
Ο Φρεντ ανασήκωσε τους ώμους.
«Τίποτα σπουδαίο. Η Άμπριτζ καθόταν σε μια γωνιά και σημείωνε στο
μπλοκάκι της. Τον ξέρετε
δα τον Φλίτνουικ της φέρθηκε με τη μεγαλύτερη ευγένεια και δεν
έδειξε καμιά ενόχληση. Κι εκείνη
δε μίλησε πολύ. Έκανε μερικές ερωτήσεις στην Αλίσια για το πώς της
φαίνονται τα μαθήματα,
εκείνη απάντησε: "Πάρα πολύ ωραία", κι αυτό ήταν όλο».
«Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα το γερο-ΦΡΑγουικ να παίρνει κακό
βαθμό», σχολίασε ο
Τζορτζ. «Αυτός δεν κόβει κανέναν στις εξετάσεις».
«Ποιον έχετε το απόγευμα;» ρώτησε ο Φρεντ τον Χάρι.
«ΤηνΤρελόνι...»
«Αυτή κι αν είναι Φ».
«... και την ίδια την Άμπριτζ».
«Κοίτα να είσαι φρόνιμος και να μη νευριάσεις σήμερα μαζί της»,
τον συμβούλεψε ο Τζορτζ. «Η
Αντζέλικα θα γίνει θεριό ανήμερο αν ξαναχάσεις προπόνηση».
Ο Χάρι όμως δε χρειάστηκε να περιμένει την άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών για να δει την
καθηγήτρια Άμπριτζ. Έσκυψε να βγάλει από τη σάκα του το ημερολόγιο
ονείρων, στο βάθος τηζ
μισοσκότεινης αίθουσας μαντικής όπου καθόταν, και μόλις σήκωσε το
κεφάλι του, την είδε να
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μπαίνει από την καταπακτή. Η χάρου'
μένη φλυαρία των παιδιών κόπηκε μαχαίρι. Αυτή η ξαφνική σιωπή
παραξένεψε την καθηγήτρια
Τρελόνι, που εκείνη τη στιγμή μοίρα-Ζε αντίτυπο του Ονειροκρίτη,
και γύρισε να δει τι συμβαίνει.
«Καλησπέρα, κυρία Τρελόνι», είπε η Άμπριτζ με το πλατύ της
χαμόγελο. «Λάβατε το σημείωμα
μου, έτσι δεν είναι; Με την ημερομηνία και την ώρα της επιθεώρησης
σας;»
Η καθηγήτρια Τρελόνι έγνεψε κοφτά και γύρισε ενοχλημένη την πλάτη
της στην καθηγήτρια
Άμπριτζ, συνεχίζοντας να μοιράζει βιβλία. Η Άμπριτζ, χωρίς να
χάσει το χαμόγελο της, έπιασε
από τη ράχη την πλησιέστερη σ' αυτήν καρέκλα και την τράβηξε πίσω
ακριβώς από το κάθισμα
της καθηγήτριας Τρελόνι. Κάθισε, έβγαλε το σημειωματάριο από τη
λουλουδάτη τσάντα της και
περίμενε να αρχίσει το μάθημα.
Η καθηγήτρια Τρελόνι έσφιξε γύρω της το σάλι με χέρια που έτρεμαν
αδιόρατα και κοίταξε την
τάξη μέσα από τους τεράστιους μεγεθυντικούς φακούς των γυαλιών
της.
«Σήμερα θα συνεχίσουμε το μάθημα για τα προφητικά όνειρα», είπε
κάνοντας μια γενναία
προσπάθεια να μιλήσει με το συνηθισμένο αινιγματικό τόνο της, παρ'
όλα αυτά η φωνή της
πρόδιδε μια μικρή ταραχή. «Χωριστείτε, παρακαλώ, σε Ζευγάρια κι
ερμηνεύστε ο ένας το
χτεσινοβραδινό όνειρο του άλλου με τη βοήθεια του Ονειροκρίτη».
Έκανε να καθίσει στη θέση της, αλλά μόλις είδε ότι η Άμπριτζ
καθόταν ακριβώς από πίσω έκανε
μεταβολή και κατευθύνθηκε προς την Παρβάτι και τη Λάβεντερ, που
συΖητούσαν ήδη απορροφημένες το τελευταίο όνειρο της Παρβάτι.
Ο Χάρι άνοιξε τον Ονειροκρίτη του, κοιτάΖοντας με τρόπο την
Άμπριτζ. Κρατούσε ήδη σημειώσεις
στο μπλοκάκι της. Ύστερα από λίγα λεπτά σηκώθηκε κι άρχισε να
βηματίσει στην αίθουσα πίσω
από την Τρελόνι, ακούγοντας τις συΖητήσεις της με τους μαθητές και
κάνοντας και η ίδια μερικές
ερωτήσεις. Ο Χάρι έσκυψε βιαστικά στο βιβλίο του.
«Σκέψου γρήγορα ένα όνειρο», είπε στον Ρον, «γιατί μπορεί να έρθει
κατά δω η βατραχομούρα».
«Εγώ σκέφτηκα την προηγούμενη φορά», διαμαρτυρήθηκε ο Ρον. «Τώρα
είναι η σειρά σου».
«Ε... για να δούμε...» μουρμούρισε απελπισμένος ο Χάρι που, απ'
ότι θυμόταν, δεν είχε δει
κανένα όνειρο τις τελευταίες μέρες.
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«Ας πούμε ότι είδα πως... πως έπνιγα στο τσουκάλι μου τον Σνέιπ
Ναι, αυτό μας κάνει...»
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Ο Ρον γέλασε σιγανά κι άνοιξε τον Ονειροκρίτη. «'Έχουμε και
λέμε... Πρέπει να αθροίσουμε την
ηλικία σου και την ημερομηνία όπου είδες τ' όνειρο κι έπειτα να
προσθέσουμε τον αριθμό των
γραμμάτων του θέματος του ονείρου... ποια γράμματα να προσθέσω,
του "πνιγμού", του
"τσουκαλιού" ή του "Σνέιπ" Τι λες;»
«Δεν έχει σημασία, όποια να 'ναι», απάντησε ο Χάρι ρίχνοντας μια
κλεφτή ματιά πίσω του. Η
Άμπριτζ στεκόταν τώρα δίπλα στην Τρελόνι και κρατούσε σημειώσεις,
ενώ η καθηγήτρια της
μαντικής ρωτούσε τον Νέβιλ για το ημερολόγιο των ονείρων του.
«Πότε το είδες αυτό το όνειρο;» ρώτησε ο Ρον απορροφημένος από
τους υπολογισμούς που
έκανε.
«Δεν ξέρω, χθες βράδυ... βάλε ότι θέλεις», του είπε, προσπαθώντας
να ακούσει τι έλεγε η
Άμπριτζ στην καθηγήτρια Τρελόνι. Τώρα στέκονταν μόλις ένα τραπέΖΙ
παραδίπλα από το δικό
τους. Η καθηγήτρια Άμπριτζ σημείωσε κάτι ακόμη στο μπλοκάκι της,
ενώ η καθηγήτρια Τρελόνι
φαινόταν εντελώς αγανακτισμένη.
«Και τώρα πείτε μου», η καθηγήτρια Άμπριτζ σήκωσε τα μάτια της,
«πόσο καιρό δουλεύετε σε
αυτή τη θέση;»
Η καθηγήτρια Τρελόνι την κοίταξε βλοσυρά ενώ αγκάλιαΖε με τα χέρια
της το κορμί της σαν να
ήθελε να προστατευτεί από αυτή την εξευτελιστική επιθεώρηση.
Ύστερα από ένα σύντομο
δισταγμό, στη διάρκεια του οποίου προφανώς σκεφτόταν ότι δεν ήταν
τόσο προσβλητική η
ερώτηση ώστε να την αγνοήσει, είπε χολωμένα:
«Δεκαέξι χρόνια σχεδόν».
«Αρκετό διάστημα», σχολίασε η καθηγήτρια Άμπριτζ κρατώντας
σημείωση. «Και σας προσέλαβε
ο καθηγητής Ντάμπλντορ;»
«Σωστά», απάντησε κοφτά η καθηγήτρια Τρελόνι.
Η Άμπριτζ κράτησε ακόμη μία σημείωση.
«Και η σχέση σας με την περίφημη μάντισσα Κασσάνδρα Τρε-λόνι;
Είναι προ-προγιαγιά σας, αν
δεν απατώμαι;»
«Ναι», αποκρίθηκε η καθηγήτρια Τρελόνι σηκώνοντας αγέρωχα το
πιγούνι.
«θαρρώ όμως —και διορθώστε με αν κάνω λάθος— πως είστε η πρώτη
στην οικογένεια σας μετά
την Κασσάνδρα που διαθέτει το εσωτερικό μάτι;»
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«Πολλές φορές το χάρισμα αυτό δε μεταβιβάΖεται παρά στην... ...
τρίτη γενιά», είπε η καθηγήτρια
Τρελόνι.
Το βατραχίσιο χαμόγελο της Άμπριτζ έγινε ακόμη πιο πλατύ.
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«Φυσικά», είπε μελιστάλαχτα κρατώντας άλλη μια σημείωση. «Μπορείτε
να κάνετε μια πρόβλεψη
για μένα;» Την αιφνιδίασε και την κοίταξε ερωτηματικά, χωρίς να
χάσει το χαμόγελο της.
Η καθηγήτρια Τρελόνι κοκάλωσε σαν να μην πίστευε στ' αφτιά της.
«Δε σας καταλαβαίνω», είπε
σφίγγοντας σπασμωδικά την εσάρ-πα γύρω από τον ισχνό λαιμό της.
Τώρα δεν ήταν μόνον ο Χάρι και ο Ρον που παρακολουθούσαν και
κρυφάκουγαν πίσω από τα
βιβλία τους. Οι περισσότεροι μαθητές κοίταΖαν προσηλωμένοι την
Τρελόνι, που στύλωσε
περήφανα το κορμί με ένα κουδούνισμα των χάίμαλιών της.
«Το εσωτερικό μάτι δε βλέπει κατά παραγγελία!» συνέχισε
σκανδαλισμένη.
«Κατάλαβα», μουρμούρισε η καθηγήτρια Άμπριτζ γράφοντας κάτι στο
μπλοκάκι της.
«Μα... μα... σταθείτε!» είπε ξαφνικά η Τρελόνι σε μια προσπάθεια
να ξαναβρεί τον ονειροπόλο
τόνο της, που είχε χαθεί λόγω του ότι έτρεμε από το θυμό της.
«ΝομίΖω... νομίσω ότι βλέπω
κάτι... κάτι για σας... διαισθάνομαι... διαισθάνομαι κάτι κακό...
ένα μεγάλο κίνδυνο...» Η
καθηγήτρια Τρελόνι έδειξε με το τρεμάμενο δάχτυλο της την Άμπριτζ,
που εξακολουθούσε να
χαμογελά αδιάφορα, μετά φρύδια ανασηκωμένα. «Φοβάμαι... φοβάμαι
πως διατρέχετε θανάσιμο
κίνδυνο!» συμπλήρωσε δραματικά.
Έπεσε σιωπή. Η καθηγήτρια Άμπριτζ την παρατηρούσε με ανασηκωμένα
φρύδια.
«Μάλιστα», είπε σιγανά γράφοντας κάτι στο σημειωματάριο της. «Αν
δεν μπορείτε να κάνετε
τίποτα καλύτερο...» Και της γύρισε την πλάτη, αφήνοντας την
αποσβολωμένη.
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον και κατάλαβε πως σκεφτόταν ότι ακριβώς κι
εκείνος: ήξεραν κι οι δυο ότι η
καθηγήτρια Τρελόνι ήταν σκέτη απάτη, αλλά αντιπαθούσαν τόσο πολύ
την Άμπριτζ, που
έπαιρναν το μέρος της. Αυτό όμως μέχρι που έσκυψε πάνω από το
τραπέΖι τους, λίγες στιγμές
αργότερα.
«Λοιπόν;» είπε κροταλίΖοντας τα μακριά δάχτυλα της κάτω από τη
μύτη του Χάρι. «Για να δω, τι
γράψατε στα ημερολόγια των ονείρων σας;»
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"Όταν ερμήνευσε τα όνειρα του Χάρι με όλη τη δύναμη της φωνής της
(όλα, ακόμη κι αυτά στα
οποία έτρωγε χυλό, προέβλεπαν ένα φρικιαστικό και πρόωρο θάνατο),
η συμπάθεια του για κείνη
είχε εξανεμιστεί. Στο μεταξύ, η καθηγήτρια Άμπριτζ στεκόταν λίγα
βήματα πιο πέρα και κρατούσε
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σημειώσεις. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, κατέβηκε πρώτη από την
ασημένια σκάλα και, δέκα
λεπτά αργότερα, σαν έφτασαν για το μάθημα άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, τους
περίμενε ήδη στην αίθουσα.
Ήταν εύθυμη και χαμογελαστή όταν μπήκαν μέσα. Ο Χάρι και ο Ρον
είπαν στην Ερμιόνη, η οποία
ήταν στο μάθημα αριθμολογίας, τι έγινε στη μαντική καθώς έβγαΖαν
από τη σάκα τους το βιβλίο
Η θεωρία της Αμυντικής Μαγείας, αλλά πριν προλάβει η Ερμιόνη να
κάνει ερωτήσεις, η
καθηγήτρια Άμπριτζ φώναξε να κάνουν ησυχία κι αμέσως έπεσε σιωπή.
«Κρυφτέ τα ραβδιά σας», πρόσταξε με ένα χαμόγελο κι όσοι είχαν την
αισιοδοξία να τα βγάλουν,
τα έβαλαν απογοητευμένοι στις σάκες τους. «Εφόσον στο τελευταίο
μάθημα ολοκληρώσαμε το
πρώτο κεφάλαιο, θα ήθελα να ανοίξετε τα βιβλία σας στη σελίδα 19
και να διαβάσετε το
"Κεφάλαιο 2: Κοινές Αμυντικές θεωρίες και η Προέλευση τους". Δεν
υπάρχει λόγος να μιλάτε».
Κάθισε στην έδρα της έχοντας πάντα εκείνο το πλατύ αυτάρεσκο
χαμόγελο. Τα παιδιά
αναστέναξαν δυνατά καθώς γύριζαν τα βιβλία τους στη σελίδα 19. Ο
Χάρι αναρωτήθηκε
βαριεστημένα αν έφταναν τα κεφάλαια για να διαβάΖουν όλη τη χρονιά
κι ετοιμαΖΟ-ταν να το
διαπιστώσει κοιτάΖοντας στα περιεχόμενα, όταν είδε πως σήκωνε χέρι
η Ερμιόνη.
Το είχε προσέξει κι η καθηγήτρια Άμπριτζ αλλά προφανώς ήταν
προετοιμασμένη για ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Αντί να προσποιηθεί αυτή τη φορά ότι δεν είδε την
Ερμιόνη, σηκώθηκε από την
έδρα, προχώρησε ανάμεσα στα θρανία, στάθηκε μπροστά της, έσκυψε
πάνω της κι είπε
ψιθυριστά, για να μην ακούσει η τάξη: «Τι συμβαίνει πάλι,
δεσποινίς Γκρέιντζερ;»
«Έχω διαβάσει το Κεφάλαιο 2», απάντησε η Ερμιόνη.
«Τότε διάβασε το Κεφάλαιο 3».
«Το διάβασα κι αυτό. Έχω διαβάσει όλο το βιβλίο».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ ανοιγόκλεισε τα μάτια, αλλά ξεπέρασε αμέσως
την έκπληξη της. «Τότε, θα
ξέρεις ασφαλώς να μου πεις τι λέει για τα αντιξόρκια ο Σλίνκχαρντ
στο Κεφάλαιο 5».
Ι «Λέει ότι η ονομασία "αντιξόρκια" δεν είναι σωστή», αποκρίθηκε
ευθύς η Ερμιόνη. «Λέει ότι
ονομάΖουμε τα ξόρκια "αντιξόρκια" ώστε να ηχούν καλύτερα στ' αφτιά
μας κι έτσι να είναι
περισσότερο αποδεκτά».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ ανασήκωσε τα φρύδια κι ο Χάρι κατάλαβε ότι
είχε εντυπωσιαστεί παρά τη
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θέληση της. «Αλλά εγώ διαφωνώ», πρόσθεσε η Ερμιόνη. Τα φρύδια της
καθηγήτριας Άμπριτζ
ανασηκώθηκαν ακόμη περισσότερο και η ματιά της πάγωσε.
«Διαφωνείς;» ρώτησε.
«Μάλιστα, διαφωνώ», επανέλαβε η Ερμιόνη που, σε αντίθεση με την
Άμπριτζ, δεν ψιθύριζε αλλά
μιλούσε με δυνατή καθαρή φωνή, τραβώντας έτσι την προσοχή
ολόκληρης της τάξης. «Ο κύριος
Σλίνκχαρντ δε συμπαθεί τα αντιξόρκια, έτσι δεν είναι; Εγώ όμως
πιστεύω πως είναι πολύ χρήσιμα
όταν χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς».
«Α, ώστε έτσι», είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ ξεχνώντας να ψιθυρίσει.
«Δυστυχώς για σένα,
δεσποινίς Γκρέιντζερ, μέσα σε αυτή την τάξη σημασία έχει η άποψη
του κυρίου Σλίνκχαρντ, όχι η
δική σου». «Μα...» έκανε να πει η Ερμιόνη.
«Αρκετά», την έκοψε η καθηγήτρια Άμπριτζ. Επέστρεψε στην έδρα της
και στάθηκε απέναντι σ'
ολόκληρη την τάξη. Όλη η ευθυμία που τη διακατείχε στην αρχή του
μαθήματος είχε εξανεμιστεί.
«Δεσποινίς Γκρέιντζερ, θα αφαιρέσω πέντε βαθμούς από τον κοιτώνα
του Γκρίφιντορ».
. Ένα μουρμουρητό απλώθηκε σ' όλη την τάξη. «Γιατί;» ρώτησε
θυμωμένος ο Χάρι. | «Εσύ μην
ανακατεύεσαι!» του ψιθύρισε επιτακτικά η Ερμιόνη.
«Διότι διακόπτει το μάθημα μου με ανούσιες παρεμβάσεις», εξήγησε
γλυκά η καθηγήτρια
Άμπριτζ. «Βρίσκομαι εδώ με σκοπό να σας διδάξω, χρησιμοποιώντας
μια νέα μέθοδο
εγκεκριμένη από το υπουργείο, που αποθαρρύνει τους μαθητές να
εκφράζουν άποψη σε θέματα
για τα οποία έχουν άγνοια. Μπορεί οι προηγούμενοι καθηγητές σας να
ήταν πιο ελαστικοί, αλλά
όλοι τους —με εξαίρεση ίσως τον καθηγητή Κούιρελ, ο οποίος
περιοριζόταν, φαινομενικα έστω,
σε δοκιμασμένα από το χρόνο θέματα— θα κόβονταν αν τους
επιθεωρούσε ποτέ το
υπουργείο...»
«Α, ναι, ήταν σπουδαίος καθηγητής ο Κούιρελ», είπε δυνατά ο
296
Χάρι, «αν εξαιρέσουμε το ασήμαντο προβληματάκι ότι ξεφύτρωσε ο
Βόλντεμορτ μέσα από το
κεφάλι του».
Η σιωπή που έπεσε ύστερα απ' αυτή τη φράση ήταν τόσο Βαριά, που
όμοια της ο Χάρι δεν είχε
να θυμηθεί. Κι ύστερα...
«ΝομίΖω, κύριε Πότερ, ότι άλλη μια βδομάδα τιμωρία θα σε ωφελήσει
ιδιαιτέρως», είπε μειλίχια η
Άμπριτζ.
Οι πληγές στο χέρι του Χάρι δεν είχαν προλάβει να θρέψουν καλά
και, το επόμενο πρωί,
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αιμορραγούσαν πάλι. Παρ' όλα αυτά, εκείνος δεν παραπονέθηκε ούτε
μια φορά στη διάρκεια της
βραδινής τιμωρίας του δε σκόπευε να δώσει αυτή την ικανοποίηση
στην Άμπριτζ. Έγραψε ξανά
και ξανά Δε θα ξαναπώ ψέματα χωρίς να ξεφύγει ούτε ένας γογγυσμός
από τα χείλη του, αν και η
πληγή βάθαινε σε κάθε γράμμα.
Η χειρότερη συνέπεια όμως αυτής της δεύτερης τιμωρίας ήταν, όπως
σωστά το πρόβλεψε ο
Τζορτζ, η αντίδραση της Αντζέλικα Tzον-σον. Την Τρίτη, μόλις ο
Χάρι κατέβηκε για πρωινό, τον
στρίμωξε στο τραπέΖι του Γκρίφιντορ και του έμπηξε τέτοιες φωνές,
που η Μακ-Γκόναγκαλ
σηκώθηκε από το τραπέΖΙ των καθηγητών κι ήρθε να δει τι συμβαίνει.
«Πώς τολμάς, Τζοουνς, να κάνεις τέτοιο σαματά στην τραπεΖα-ρία!
Μείον πέντε βαθμοί από το
Γκρίφιντορ!»
«Μα, κυρία... τα κατάφερε να φάει πάλι τιμωρία!»
«Τι ακούω, Πότερ;» γύρισε αγριεμένη προς τον Χάρι η καθηγήτρια.
«Τιμωρία; Από ποιον;»
«Από την καθηγήτρια Άμπριτζ», ψέλλισε το αγόρι, αποφεύγοντας να
την κοιτάξει στα μάτια.
«Εννοείς», είπε εκείνη χαμηλώνοντας τη φωνή της, για να μην
ακούσουν κάτι περίεργοι από το
Ράβενκλοου που στέκονταν πίσω τους, «ότι παρότι σε προειδοποίησα
τη Δευτέρα, έχασες πάλι
την ψυχραιμία σου στο μάθημα της καθηγήτριας Άμπριτζ;»
«Ναι», μουρμούρισε ο Χάρι με σκυμμένο το κεφάλι.
«Πότερ, σύνελθε! Έτσι που πας, θα το φας το κεφάλι σου! Μείον
άλλοι πέντε βαθμοί από το
Γκρίφιντορ!»
«Μα... τι... Όχι, κυρία, όχι!» διαμαρτυρήθηκε νιώθοντας να
πνίγεται από την αδικία ο Χάρι. «Αφού
μ' έχει ήδη τιμωρήσει αυτή. Γιατι μας αφαιρείτε κι εσείς βαθμούς;»
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«Γιατί βλέπω ότι δε χαμπαρίΖεις από τιμωρίες!» απάντησε αυστηρά η
καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. «Όχι, Πότερ, δεν ακούω λέξη! Όσο για σένα, Τζοουνς,
άλλη φορά να κρατάς τα
γκαρίσματά σου για το γήπεδο του κουίντιτς, αν δε θέλεις να χάσεις
την αρχηγία της ομάδας!»
Ύστερα απ' αυτό η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ επέστρεψε στο τραπέΖΙ
των καθηγητών. Η
Αντζέλικα έριξε στον Χάρι ένα βλέμμα βαθύτατης αηδίας κι
απομακρύνθηκε εξοργισμένη, ενώ
εκείνος κάθισε στη θέση του βράζοντας από θυμό.
«Αφαίρεσε πέντε βαθμούς από το Γκρίφιντορ γιατί θα πετσοκόβω το
χέρι μου κάθε βράδυ! Δεν
είναι αδικία αυτό; Πείτε μου!»
«Είναι, φίλε μου», έκανε συμπονετικά ο Ρον, βάΖοντας ένα κομμάτι
μπέίκον στο πιάτο του Χάρι.
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«Της λάσκαρε η βίδα».
Η Ερμιόνη όμως ξεφύλλίΖε τον Ημερήσιο Προφήτη της χωρίς να λέει
λέξη.
«Πιστεύεις ότι έχει δίκιο η ΜακΓκόναγκαλ, έτσι δεν είναι;» ρώτησε
ο Χάρι τη φωτογραφία του
Κορνηλίου Φαντζ που έκρυβε το πρόσωπο της Ερμιόνης.
«Λυπάμαι που μας αφαίρεσε δέκα βαθμούς, θεωρώ όμως πως είχε δίκιο
που σε προειδοποίησε
να μη χάνεις την ψυχραιμία σου με την Άμπριτζ», ακούστηκε η φωνή
της Ερμιόνης, ενώ ο Φαντζ
χειρονομούσε Ζωηρά στην πρώτη σελίδα, βγάΖοντας προφανώς κάποιο
λόγο.
Ο Χάρι δε μίλησε στην Ερμιόνη σε όλο το μάθημα των ξορκιών, αλλά
όταν μπήκαν στην αίθουσα
των μεταμορφώσεων, ξέχασε πως της κρατούσε μούτρα. Σε μια γωνιά
καθόταν η καθηγήτρια
Άμπριτζ με το μπλοκάκι της στη θέα της το αγόρι ξέχασε αυτομάτως
τον πρωινό καβγά.
«Τέλεια», ψιθύρισε ο Ρον καθώς κάθονταν στις συνηθισμένες θέσεις
τους. «Τώρα θα βρει το
μάστορα της η Άμπριτζ».
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μπήκε στην αίθουσα χωρίς να δώσει την
παραμικρή σημασία στην
καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Ησυχία», είπε κι ευθύς έπεσε σιωπή στην τάξη. «Μίλιγκαν, έλα, σε
παρακαλώ, να μοιράσεις τις
εργασίες. Μπράουν, πάρε αυτή την κούτα με τα ποντίκια —μην είσαι
ανόητη, παιδί μου, δε θα σε
φά-νε— και μοίρασε σε κάθε μαθητή από ένα...»
«Χεμ, χεμ», καθάρισε το λαιμό της η Άμπριτζ με τον ίδιο εκείνο
ανόητο τρόπο που χρησιμοποίησε
για να διακόψει τον Νταμπλντορ
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την πρώτη βραδιά τους στο σχολείο. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ την
αγνόησε. Ο Σιμούς έδωσε
στον Χάρι την εργασία του ο Χάρι την πήρε χωρίς να τον κοιτάξει
και είδε, προς μεγάλη του
ανακούφιση, πώς είχε πάρει Π.
«Λοιπόν, παιδιά, ακούστε προσεκτικά — Ντιν Τόμος, αν το ξανακάνεις
αυτό στο ποντίκι, θα σε
βάλω τιμωρία. Οι περισσότεροι έχετε μάθει πια να εξαφανίζετε
τελείως τα σαλιγκάρια σας, αλλά
ακόμη κι εκείνοι που δεν καταφέρνουν να εξαφανίσουν όλο το
καβούκι, έχουν μπει στο νόημα του
ξορκιού. Σήμερα θα...» «•^-ι, χεμ», έκανε η καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Ναι;» Η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ γύρισε προς το μέρος της τα φρύδια της είχαν σμίξει
τόσο πολύ που σχημάτιΖαν
μια ευθεία απειλητική γραμμή.
«Αναρωτιόμουν, κυρία ΜακΓκόναγκαλ, αν λάβατε το σημείωμα μου για
την ημερομηνία και την
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ώρα της επιθε...»
«Προφανώς το έλαβα, αλλιώς θα σας ρωτούσα τι γυρεύετε στην τάξη
μου», την έκοψε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και της γύρισε αποφασιστικά την πλάτη.
Πολλοί μαθητές κοιτάχτηκαν
χαμογελαστοί. «Όπως έλεγα, σήμερα θα εξασκηθούμε στην πολύ πιο
δύσκολη εξαφάνιση
ποντικών. Και τώρα, το ξόρκι εξαφάνισης...» «•^, χεμ».
«Απορώ», είπε με ψυχρό θυμό η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, «πώς θα
σχηματίσετε αντίληψη για
τη μέθοδο διδασκαλίας μου αν με διακόπτετε συνεχώς! Βλέπετε, δεν
επιτρέπω στους άλλους να
με διακόπτουν όταν μιλάω».
Η Άμπριτζ πήρε ένα ύφος σαν να την είχαν μόλις χαστουκίσει. Δε
μίλησε αλλά έσιαξε τη σελίδα
του μπλοκ της κι άρχισε να γράφει πυρετωδώς.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ της γύρισε αδιάφορα την πλάτη κι
απευθύνθηκε στην τάξη.
«Όπος έλεγα, το ξόρκι εξαφάνισης δυσκολεύει ολοένα περισσότερο
ανάλογα με την
πολυπλοκότητα του οργανισμού που θέλουμε να εξαφανίσουμε. Το
σαλιγκάρι, ως ασπόνδυλο,
δεν παρουσιά-Ζει ιιδιαίτερες δυσκολίες το ποντίκι, ως θηλαστικό,
είναι πολύ πιο απαιτητικό. Γι'
αυτό θα δυσκολευτείτε πολύ αν έχετε από τώρα το νου σας στο
βραδινό φαγητό. Λοιπόν... τα
λόγια του ξορκιού τα ξέρετε, για να δω τι μπορείτε να κάνετε...»
«Και να φανταστείς πως με κατσάδιασε γιατί έχασα την ψυχρε
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μία μου με την Άμπριτζ!» μουρμούρισε στον Ρον ο Χάρι, αλλά
χαμογελούσε ο θυμός του για την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είχε
εξανεμιστεί τελείως.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ δεν πήρε από πίσω τη ΜακΓκόναγκαλ, όπως είχε
κάνει με την Τρελόνι
ίσως γιατί κατάλαβε ότι δε θα το ανεχόταν. Ωστόσο, κράτησε άφθονες
σημειώσεις καθισμένη στη
γωνιά της κι όταν η ΜακΓκόναγκαλ τους είπε να μαΖέψουν τα πράγματα
τους, σηκώθηκε κι αυτή
με μια βλοσυρή έκφραση στο πρόσωπο.
«Κάτι είναι κι αυτό», είπε ο Ρον πιάνοντας την ποντικοουρά που
στριφογύριΖε μπροστά του
κολλημένη σ' έναν αόρατο κορμό, και ρίχνοντας το ποντίκι του στο
κουτί που κρατούσε η
Λάβεντερ.
Καθώς έβγαιναν από την αίθουσα, ο Χάρι είδε την Άμπριτζ να
πλησιάΖει στην έδρα σκούντησε
τον Ρον, που σκούντησε με τη σειρά του την Ερμιόνη, και
κοντοστάθηκαν να κρυφακούσουν.
«Πόσο καιρό διδάσκετε εδώ;» ρώτησε η καθηγήτρια Άμπριτζ.
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«Το Δεκέμβρη κλείνω τριάντα εννέα χρόνια», απάντησε κοφτά η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κι
έκλεισε με θόρυβο την τσάντα της.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ σημείωσε κάτι.
«Πολύ καλά», είπε, «θα πάρετε την αξιολόγηση σας εντός δέκα
ημερών».
«Δε βλέπω την ώρα», σχολίασε με ψυχρή αδιαφορία η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ και
κατευθύνθηκε προς την πόρτα. «Μη χα-Ζεύετε εσείς οι τρεις»,
πρόσθεσε σπρώχνοντας μπροστά
της τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη.
Ο Χάρι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα αχνό χαμόγελο, που θα
ορκιΖόταν ότι η ΜακΓκόναγκαλ
του το ανταπέδωσε. Απομακρύνθηκε πιστεύοντας ότι η επόμενη φορά
που θα έβλεπε την
Άμπριτζ θα ήταν στην τιμωρία του το βράδυ, έκανε όμως λάθος. Όταν
διέσχισαν το πάρκο για να
πάνε στο μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων, τη βρήκαν να τους
περιμένει δίπλα στην
καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ με το μπλοκάκι της ανά χείρας.
«Συνήθως δε διδάσκετε εσείς αυτό το μάθημα...» την άκουσε ο χάρι
να λέει ερωτηματικά καθώς
έφταναν στο τραπέΖι, όπου οι αιχμάλωτοι οσφυοκάμπτες, όμοιοι με
Ζωντανά φρύγανα, είχαν
ριχτεί λαίμαργα στις ξυλόψειρες.
«Σωστά», απάντησε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ που αναπηδούσε στις
φτέρνες των ποδιών
της με τα χέρια πλεγμένα στην πλάτη. «Αντικαθιστώ τον καθηγητή
Χάγκριντ».
300
Ο Χάρι αντάλλαξε νευρικά βλέμματα με τον Ρον και την Ερμιόνη. Ο
Μαλφόι ψιθύριζε κάτι στον
Κράμπε και τον Γκόιλ σίγουρα δε θα έχανε την ευκαιρία να «θάψει»
τον Χάγκριντ σε έναν άνθρωπο του υπουργείου.
«Χμμ», έκανε η καθηγήτρια Άμπριτζ χαμηλώνοντας τη φωνή, αν και ο
Χάρι την άκουγε
ολοκάθαρα. «Αναρωτιέμαι... ο διευθυντής δείχνει μιαν ανεξήγητη
απροθυμία να μου δώσει
πληροφορίες γι' αυτό το θέμα... Μήπως μπορείτε να μου πείτε εσείς
τους λόγους της παρατεταμένης άδειας του καθηγητή Χάγκριντ;»
Ο Χάρι είδε τον Μαλφόι να κοιτάΖει επίμονα προς το μέρος τους.
«Δυστυχώς όχι», αποκρίθηκε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ. «Δε
γνωρίΖω τίποτα περισσότερο
από σας γι' αυτό το θέμα. 'Έλαβα μια κουκουβάγια από τον
Ντάμπλντορ, που με ρωτούσε αν
μπορούσα να αντικαταστήσω για λίγες βδομάδες το συνάδελφο.
Δέχτηκα. Δεν ξέρω τίποτε άλλο.
Και τώρα... μπορούμε να αρχίσουμε;»
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«Ναι, παρακαλώ», είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ σημειώνοντας κάτι στο
μπλοκάκι της.
Η Άμπριτζ ακολούθησε διαφορετική τακτική σε αυτό το μάθημα:
τριγύριζε ανάμεσα στους μαθητές
κάνοντας τους ερωτήσεις για τα μαγικά πλάσματα. Οι περισσότεροι
απάντησαν σωστά, γεγονός
που έφτιαξε αρκετά τη διάθεση του Χάρι. Ευτυχώς η τάξη έβγαλε τον
Χάγκριντ ασπροπρόσωπο.
«Συνολικά», στράφηκε κάποια στιγμή στην καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ
η Άμπριτζ, αφού έκανε
κάμποσες ερωτήσεις στον Ντιν Τόμας, «πώς κρίνετε εσείς, ως
αναπληρώτρια καθηγήτρια —κι
επομένως, θα έλεγα, ως αντικειμενικός ουδέτερος παρατηρητής— τη
λειτουργία του
"Χόγκουαρτς"; Νιώθετε πως σας παρέχει την απαραίτητη στήριξη η
διεύθυνση του σχολείου;»
«Ω, ναι, ο Ντάμπλντορ είναι άψογος», απάντησε με θέρμη η ΓκράμπλιΠλανκ. «Είμαι πολύ
ευχαριστημένη από τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, τον θεωρώ
υποδειγματικό».
Η Άμπριτζ την κοίταξε με προσποιητή δυσπιστία, σημείωσε μια
μικροσκοπική παρατήρηση στο
μπλοκάκι και συνέχισε: «Και τι ύλη σχεδιάΖετε να καλύψετε φέτος,
αν υποθέσουμε ότι δε θα
επιστρέψει ο καθηγητής Χάγκριντ;»
«θα τους διδάξω τα μαγικά πλάσματα που πέφτουν συχνότερα στις
εξετάσεις», διευκρίνισε η
καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ. «Δεν έχουν μείνει πολλά. Έχουν διδαχτεί
ήδη τους μονόκερους και
τα
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νίφλερ, σκέφτομαι να καλύψουμε τα πόρλοκ και τους μαλαχτήρες, να
τους μάθω να ξεχωρίσουν
τα κραπ από τα κναρλ, ξέρετε...»
«Βλέπω ότι εσείς κατέχετε καλά το αντικείμενο», παρατήρησε η
καθηγήτρια Άμπριτζ
σημειώνοντας επιδεικτικά στο μπλοκάκι της. Του Χάρι δεν του άρεσε
διόλου η έμφαση που
έδωσε στο εσείς, ενώ η ερώτηση που έκανε στον Γκόιλ τον ανησύχησε
ακόμη περισσότερο:
«Άκουσα ότι είχατε και τραυματισμούς σε αυτό το μάθημα;»
Ο Γκόιλ χαμογέλασε ηλίθια. Ο Μαλφόι έσπευσε να πεταχτεί και ν'
απαντήσει εκείνος στην
ερώτηση.
«Εγώ τραυματίστηκα», είπε. «Μου επιτέθηκε ένας ιιππόγρυπας».
«Ιιιππόγρυπας;» επανέλαβε η Άμπριτζ σημειώνοντας πυρετωδώς.
«Επειδή ήταν ηλίθιος και δεν πρόσεχε τι μας έλεγε ο Χάγκριντ»,
είπε θυμωμένος ο Χάρι.
Ο Ρον και η Ερμιόνη βόγκηξαν. Η καθηγήτρια Άμπριτζ γύρισε αργά το
κεφάλι της προς το μέρος
του Χάρι.
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«Άλλη μια μέρα τιμωρία», είπε σιγανά. «Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Γκράμπλι-Πλανκ, νομι'Ζω ότι
έχω ότι χρειάΖομαι. θα λάβετε την αξιολόγηση σας εντός δέκα
ημερών».
(«Έκτακτα», έκανε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ, ενώ η Άμπριτζ
κινούσε για το κάστρο.
Κόντευαν μεσάνυχτα πια όταν έφυγε ο Χάρι από το γραφείο της
Άμπριτζ εκείνη τη νύχτα το χέρι
του αιμορραγούσε τόσο πολύ, που είχε λεκιάσει το μαντίλι με το
οποίο ήταν τυλιγμένο. ΝόμιΖε ότι
θα Βρει έρημο το εντευκτήριο, αλλά ο Ρον κι η Ερμιόνη τον
περίμεναν. Χάρηκε που τους είδε,
ειδικά την Ερμιόνη, η οποία είχε χάσει το συνηθισμένο επικριτικό
ύφος της κι έδειχνε γεμάτη
συμπόνια.
«Ορίστε», είπε ανήσυχη σπρώχνοντας προς το μέρος του ένα μικρό
δοχείο που περιείχε ένα
κίτρινο υγρό. «Μούλιασε το χέρι σου, είναιεκχύλισμα από
αποξηραμένα πλοκάμια μάρτλαπ, θα
σου κάνει καλό».
Ο Χάρι βύθισε το ματωμένο, πονεμένο χέρι του στο δοχείο κι ένιωσε
μια υπέροχη ανακούφιση. Ο
Στραβοπόδαρος τρίφτηκε στα πόδια του γουργουρίΖοντας δυνατά κι
ύστερα πήδηξε πάνω του
και Κουλουριάστηκε στα γόνατα του.
«Ευχαριστώ», είπε με ευγνωμοσύνη, χάίδεύοντας το γάτο με το
αριστερό του χέρι.
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«Πάντως, άποψη μου είναι πως πρέπει να διαμαρτυρηθείς», είπε
χαμηλόφωνα ο Ρον.
«Όχι», απάντησε ανέκφραστα ο Χάρι.
«Η ΜακΓκόναγκαλ θα γίνει πυρ και μανία αν το μάθει...»
«Σίγουρα», συμφώνησε ο Χάρι. «Και η Άμπριτζ τότε θα περάσει ένα
διάταγμα που θα προβλέπει
την απόλυση όποιου διαφωνεί με τις αποφάσεις του μεγάλου
επιθεωρητή».
Ο Ρον άνοιξε το στόμα του να απαντήσει αλλά δε βρήκε τι να πει και
το έκλεισε νικημένος.
«Είναι απαίσια», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Απαίσια. Την ώρα που μπήκες,
έλεγα στον Ρον ότι... ότι
πρέπει να κάνουμε κάτι, να αντιδράσουμε».
«Να τη δηλητηριάσουμε;» πρότεινε ο Ρον.
«Όχι... εννοώ να κινηθούμε με βάση το ότι είναι απαίσια καθηγήτρια
και δεν πρόκειται να
μάθουμε τίποτε από αυτήν», διευκρίνισε η Ερμιόνη.
«Και τι μπορούμε να κάνουμε;» ρώτησε με ένα χασμουρητό ο Ρον.
«Τώρα δε γίνεται τίποτα,
θρονιάστηκε στο "Χόγκουαρτς" και δεν την κουνάει κανείς, θα
φροντίσει ο Φαντζ γι' αυτό».
«Κοιτάξτε...» είπε τότε διστακτικά η Ερμιόνη, «σήμερα
σκεφτόμουν...» Έριξε μια νευρική ματιά
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στον Χάρι και συνέχισε. «Σκεφτόμουν ότι... ίσως ήρθε η στιγμή να
πάρουμε την κατάσταση στα
χέρια μας».
«Στα χέρια μας;» επανέλαβε καχύποπτα ο Χάρι, που είχε βυθισμένο
ακόμη το χέρι του στο
εκχύλισμα των πλοκαμιών.
«Ναι... να μάθουμε μόνοι μας άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών»,
πρόσθεσε η Ερμιόνη.
«Άλλη όρεξη δεν είχαμε, να φορτωθούμε κι άλλο διάβασμα», γρύλισε ο
Ρον. «Έχεις
συνειδητοποιήσει πόσο πίσω έχουμε μείνει στη μελέτη εγώ κι ο Χάρι;
Κι είναι μόλις η δεύτερη
βδομάδα της χρονιάς!»
«Μα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τη μελέτη!» αντέτεινε η
Ερμιόνη.
Ο Χάρι κι ο Ρον την κοίταξαν με γουρλωμένα μάτια.
«Κι εγώ που νόμιΖα πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τη
μελέτη σ' ολόκληρο το
σύμπαν!» είπε ο Ρον.
«Μη λες βλακείες, και βέβαια υπάρχει», τον αποπήρε η Ερμιόνη κι ο
Χάρι είδε, με ένα δυσοίωνο
προαίσθημα, ότι το πρόσωπο της
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φωτίστηκε ξαφνικά με τον ιεραποστολικό Ζήλο που της προκαλούσε και
το ΜΥΞΑ. «Κι αυτό είναι
η προετοιμασία μας, όπως είπε ο Χάρι στο πρώτο μάθημα της Άμπριτζ,
για ότι μας περιμένει
στον έξω κόσμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε. Γιατί αν
δε μάθουμε τίποτα μια
ολάκερη χρονιά...»
«Και τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας;» τη ρώτησε υποχωρώντας ο
Ρον. «θέλω να πω...
εντάξει, μπορούμε να ψάξουμε για ξόρκια στη βιβλιοθήκη και να
εξασκηθούμε μόνοι μας, μα...»
«Όχι, συμφωνώ ότι έχουμε περάσει πια το στάδιο όπου μπορούμε να
μάθουμε πράγματα από τα
βιβλία», είπε η Ερμιόνη. «ΧρειαΖόμαστε ένα δάσκαλο, έναν καλό
δάσκαλο, που θα μας δείχνει
πώς να εφαρμόΖουμε τα ξόρκια και θα μας διορθώνει όπου κάνουμε
λάθη».
«Αν εννοείς τον Λούπιν...» άρχισε ο Χάρι.
«Όχι, όχι, δεν εννοώ τον Λούπιν», τον έκοψε η Ερμιόνη. «Είναι ήδη
πολύ απασχολημένος με το
Τάγμα, κι άλλωστε θα μπορούμε να τον βλέπουμε μόνο τα
σαββατοκύριακα που έχουμε έξοδο
στο Χόγκσμιντ — δεν αρκεί αυτό».
«Τότε ποιος...;» ρώτησε συνοφρυωμένος ο Χάρι.
Η Ερμιόνη πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Δεν είναι φανερό; Εσένα εννοώ, Χάρι».
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Έπεσε σιωπή. Μια ανάλαφρη νυχτερινή αύρα έκανε τα τζάμια πίσω τους
να τρίξουν ενώ από το
τζάκιήρθε σαν ψίθυρος το τρίΖοβόλημα της φωτιάς.
«Τι εμένα;» απόρησε ο Χάρι.
«Εσύ θα μας διδάξεις άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών», εξήγησε
η κοπέλα.
Ο Χάρι την αγριοκοίταξε κι ύστερα στράφηκε στον Ρον, έτοιμος να
ανταλλάξει μαΖί" του μιαν
απαυδισμένη ματιά, όπως αυτές που συνήθιΖαν όταν η Ερμιόνη
παρασυρόταν από
μεγαλεπήβολα σχέδια τύπου ΜΥΞΑ. Τον Ζώσανε τα φίδια όμως, γιατί ο
Ρον δεν είχε διόλου
φουρκισμένο ύφος.
Ο φίλος του είχε σμίξει τα φρύδια και συλλογιΖόταν. «Είναι κι αυτό
μια ιδέα...» είπε στο τέλος.
«Τι ιδέα;» ρώτησε ο Χάρι.
«Να μας διδάξεις», αποκρίθηκε ο Ρον.
«Μα...» Τώρα ο Χάρι χαμογελούσε, γιατί ήταν σίγουρος ότι του
έκαναν φάρσα. «Μα δεν είμαι
καθηγητής, πώς θα...»
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«Χάρι, είσαι ο καλύτερος της τάξης στην άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών», πήρε το λόγο η
Ερμιόνη.
«Εγώ;» έκανε ο Χάρι. Τώρα χαμογελούσε ακόμη πιο πλατιά. «Λάθος,
εσύ παίρνεις καλύτερους
βαθμούς σε όλα τα διαγωνίσματα και...»
«Βασικά όχι», τον έκοψε ψυχρά η Ερμιόνη. «Στο τρίτο έτος πήρες εσύ
καλύτερο Βαθμό, κι ήταν η
μοναδική χρονιά που ο καθηγητής μας ήταν γνώστης του αντικειμένου.
Αλλά δε μιλάω για τους
βαθμούς των διαγωνισμάτων, Χάρι. Σκέψου τι έχεις κάνει!» «Τι έχω
κάνει;»
«Ξέρεις κάτι, δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να με διδάξει ένα τόσο
αργόστροφο πλάσμα», είπε ο
Ρον στην Ερμιόνη με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Έπειτα στράφηκε στον
Χάρι: «Έχουμε και λέμε».
Πήρε ένα ύφος όπως έκανε ο Γκόιλ όταν σκεφτόταν. «Στο πρώτο
έτος... έσωσες τη φιλοσοφική
λίθο από τον Ξέρεις-Ποιον». «Από καθαρή τύχη», σχολίασε ο Χάρι,
«όχι από ικανότητα...» «Στο
δεύτερο έτος», τον διέκοψε ο Ρον, «σκότωσες το βασιλί-σκο κι
εξόντωσες τον Χερτ».
«Ναι, μα αν δεν εμφανιΖόταν ο Φοκς...» «Στο τρίτο έτος», είπε
δυνατότερα ο Ρον, «απώθησες
καμιά εκατοστή Παράφρονες...»
«Χάρη σε μια ευτυχή συγκυρία, γιατί χωρίς τη χρονομηχανή...»
«Πέρυσι», συνέχισε ο Ρον, που
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τώρα φώναΖε, «πολέμησες ξανά τον Ξέρεις-Ποιον...»
«Ακούστε με!» ξέσπασε θυμωμένος ο Χάρι, γιατί τώρα χαμογελούσαν κι
ο Ρον και η Ερμιόνη.
«Ακούστε με, εντάξει; Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά ήταν
καθαρή τύχη. Δεν ήξερα τι
έκανα, λειτούργησα αυθόρμητα, έκανα ότι μου ερχόταν στο μυαλό κι
είχα πάντα σχεδόν
βοήθεια...»
Ο Ρον κι η Ερμιόνη εξακολουθούσαν να χαμογελάνε κι ο Χάρι ένιωσε
το θυμό του να φουντώνει
δεν ήξερε ούτε ο ίδιος γιατί ήταν τόσο θυμωμένος.
«Μη στέκεστε κει και χαμογελάτε σαν να ξέρετε καλύτερα από μένα.
Εγώ ήμουν εκεί», είπε
παθιασμένα. «Ξέρω τι έγινε, εντάξει;
Και δεν τα κατάφερα επειδή ήμουν ξεφτέρι στην άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, τα
κατάφερα γιατί... γιατί ήρθε βοήθεια την κατάλληλη στιγμή ή επειδή
έτυχε να μαντέψω σωστά...
αλλά ήμουν ατζαμής, δεν ήξερα τι έκανα... ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑΤΕ!»
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Το δοχείο με το εκχύλισμα έπεσε στο πάτωμα κι έγινε χίλια
κομμάτια. Ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι
είχε τιναχτεί όρθιος αν και δε θυμόταν να σηκώνεται. Ο
Στραβοπόδαρος είχε χωθεί κάτω από
έναν καναπέ. Τα χαμόγελα του Ρον και της Ερμιόνης είχαν σβήσει.
«Δεν ξέρετε τι τράβηξα! Εσείς δεν αναγκαστήκατε να τον
αντιμετωπίσετε. Νομίσετε ότι αρκεί να
απομνημονεύσεις μερικά ξόρκια και να τα προφέρεις, όπως κάνουμε
στην τάξη; Όχι βέβαια!
Καταλαβαίνεις ότι το μόνο που υπάρχει ανάμεσα σ' εσένα και στο
θάνατο είναι η... η εξυπνάδα
και το θάρρος σου. Αλλά πόσο καθαρά μπορείς να σκεφτείς όταν
βλέπεις πως σε χωρίσει ένα
νανοδευτε-ρόλεπτο από τη δολοφονία ή το βασανισμό σου, ή τη
δολοφονία των φίλων σου;...
Αυτά δε μας τα διδάσκουν στο μάθημα δε μας διδάσκουν πώς πρέπει ν'
αντιδράσουμε σε τέτοιες
καταστάσεις. Κι εσείς κάθεστε τώρα και τα λέτε θαρρείς και γλίτωσα
τη Ζωή μου χάρη στη μεγάλη
εξυπνάδα μου, ενώ ο Ντίγκορι ήταν βλάκας και την πάτησε... Δεν
μπορείτε να καταλάβετε πόσο
εύκολο ήταν να βρεθώ εγώ στη θέση του Ντίγκορι, αν δε με
χρειαΖόταν ο Βόλντεμορτ...»
«Δεν είπαμε τίποτε απ' όλα αυτά, φιλαράκι», ψέλλισε κατάπληκτος ο
Ρον. «Δεν κατηγορήσαμε
τον Ντίγκορι, δεν... Παρεξήγησες τα λόγια μας», πρόσθεσε και
γύρισε απελπισμένος προς την
Ερμιόνη, που είχε χλομιάσει.
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«Χάρι», άρχισε διστακτικά εκείνη, «δεν καταλαβαίνεις; γι' αυτό
ακριβώς σε χρειαΖόμαστε... για να
μάθουμε από πρώτο χέρι πώς είναι να... να αντιμετωπίσεις τον...
τον Β... τον Βόλντεμορτ».
Ήταν η πρώτη φορά που ξεστόμιΖε το όνομα του Βόλντεμορτ κι αυτό
ακριβώς ήταν που κάλμαρε
τον Χάρι. Ασθμαίνοντας ακόμη, Βούλιαξε στην πολυθρόνα του και
συνειδητοποίησε ότι το χέρι
του τον τρέλαινε στον πόνο. Αμέσως το μετάνιωσε που έσπασε το
δοχείο με το εκχύλισμα.
«Ε... θα το σκεφτείς;» είπε παρακλητικά η Ερμιόνη. «Σε
παρακαλώ...»
Ο Χάρι δε βρήκε τίποτα να πει. Ντρεπόταν για το ξέσπασμα του.
Έγνεψε καταφατικά χωρίς να
συνειδητοποιεί σε τι συμφωνεί.
Η Ερμιόνη σηκώθηκε.
«Πηγαίνω για ύπνο», ανήγγειλε όσο πιο φυσικά μπορούσε. «Ε...
καληνύχτα».
Είχε σηκωθεί κι ο Ρον.
«Έρχεσαι;» ρώτησε αμήχανα τον Χάρι.
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«Ναι», είπε εκείνος. «Σ' ένα λεπτό... Να συμμαΖέψω». Έδειξε το
σπασμένο δοχείο. Ο Ρον
έγνεψε κι έφυγε. «Επιδιορθώσιους», μουρμούρισε ο Χάρι σημαδεύοντας
με το ραβδί του τη
σπασμένη πορσελάνη. Τα κομμάτια ενώθηκαν και το δοχείο έγινε σαν
καινούργιο, ωστόσο το
εκχύλισμα των πλοκαμιών είχε χαθεί οριστικά.
Ξαφνικά ο Χάρι αισθάνθηκε τόσο κουρασμένος που ήθελε να Βουλιάξει
στην πολυθρόνα του και
να κοιμηθεί εκεί. Πίεσε όμως τον εαυτό του κι ακολούθησε με
σερνόμενα βήματα τον Ρον. Στον
ανήσυχο ύπνο του είδε πάλι ατέλειωτους διαδρόμους με κλειδωμένες
πόρτες, και την άλλη μέρα
ξύπνησε με ένα μυρμήγκιασμα στο σημάδι.
ΗΓουρουνοκεφαλή»
«
Η Ερμιόνη δεν ξαναμίλησε καθόλου για την ιδέα της τις δύο
εβδομάδες που ακολούθησαν από τη
συΖήτηση που είχαν εκείνο το βράδυ. Οι τιμωρίες του Χάρι με την
Άμπριτζ είχαν τελειώσει
επιτέλους — αμφέβαλλε αν θα επουλώνονταν ποτέ εντελώς οι λέξεις
που ήταν τώρα χαραγμένες
στο χέρι του. Ο Ρον είχε πάρει μέρος σε άλλες τέσσερις προπονήσεις
κουίντιτς — στις δύο
τελευταίες, μάλιστα, δεν έφαγε κατσάδα. Είχαν καταφέρει και οι
τρεις τους να εξαφανίσουν το
ποντίκι στο μάθημα μεταμορφώσεων —η Ερμιόνη, μάλιστα, εξαφάνιζε
τώρα και γατάκια. Προς τα
τέλη Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ένα απόγευμα που λυσσομανούσε η
καταιγίδα, έτσι όπως κάθονταν οι
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τρεις τους στη βιβλιοθήκη ψάχνοντας συστατικά φίλτρων για μια
εργασία του Σνέιπ, το γνωστό
θέμα επανήλθε στο προσκήνιο.
«Αναρωτιόμουν, Χάρι», είπε ξαφνικά η Ερμιόνη, «αν σκέφτηκες
καθόλου το θέμα της άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών».
«Και βέβαια», απάντησε κατσουφιασμένος ο Χάρι. «Ξέχασε το, δεν
πρόκειται να μάθουμε τίποτε
απ' αυτή τη στρίγκλα...»
«Εννοούσα την ιδέα που είχαμε ο Ρον κι εγώ» — ο Ρον της έριξε ένα
ανήσυχο, απειλητικό
βλέμμα κι εκείνη του το ανταπέδωσε. «Καλά, καλά, δική μου ήταν η
ιδέα να μας διδάξεις εσύ».
Ο Χάρι δεν απάντησε αμέσως. Προσποιήθηκε ότι ήταν απορροφημένος σε
μια σελίδα από τα
Ασιατικά Αντίδοτα, γιατί δεν ήθελε να πει αυτό που σκεφτόταν.
Είχε εξετάσει αρκετά αυτό το θέμα το τελευταίο δεκαπενθήμερο.
Άλλοτε του φαινόταν παράλογη
ιδέα, όπως την πρώτη νύχτα που
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την πρότεινε η Ερμιόνη, κι άλλοτε τσάκωνε τον εαυτό του να
συλλογίζεται τα ξόρκια που τον
βοήθησαν περισσότερο στις διάφορες συναντήσεις του με σκοτεινά
πλάσματα και θανατοφάγους
— να οργανώνει δηλαδή, ασυνείδητα, στο μυαλό του τη διδακτέα
ύλη...
«Ναι», είπε αργόσυρτα, όταν δεν μπορούσε πια να προσποιείται ότι
έβρισκε ενδιαφέρον στα
Ασιατικά Αντίδοτα, «το σκέφτηκα».
«Και;» ρώτησε ανυπόμονα η Ερμιόνη.
«Τι να σου πω...» έκανε ο Χάρι προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Κοίταξε τον Ρον.
«Εμένα μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή αυτή η ιδέα», είπε εκείνος,
συμμετέχοντας πρόθυμα στη
συζήτηση τώρα που βεβαιώθηκε ότι ο φίλος τους δε θα τους έμπηΖε
τις φωνές.
Ο Χάρι ανακάθισε νευρικά στην καρέκλα του.
«Δεν ακούσατε που σας είπα ότι τα περισσότερα ήταν θέμα τύχης,
έτσι;»
«Τ' ακούσαμε, Χάρι», αποκρίθηκε ήρεμα η Ερμιόνη, «ωστόσο δεν
μπορείς να αρνηθείς ότι είσαι
καλός στην άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Είσαι ο μόνος που
εξουδετέρωσε τέλεια
πέρυσι την εξουσιαστική κατάρα, ξέρεις να δημιουργείς έναν
προστάτη και κάνεις χίλια-δυο
πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν ούτε ενήλικοι μάγοι — πάντα το
έλεγε ο Βίκτωρ...»
Εκείνη τη στιγμή ο Ρον γύρισε τόσο απότομα προς το μέρος της που
έτριξε ο αυχένας του. Τον
έτριψε και είπε: «Μπα; Τι ακριβώς είπε ο Βίκι;»
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«Χο, χο, γελάσαμε», έκανε βαριεστημένα η Ερμιόνη. «Είπε ότι ο Χάρι
ήξερε να κάνει πράγματα
που ούτε εκείνος δεν τα ήξερε, κι ας ήταν στο τελευταίο έτος του
"Ντάρμστρανγκ"».
Ο Ρον συνέχισε να κοιτάΖει την Ερμιόνη καχύποπτα.
«Επικοινωνείς μαΖί" του, έτσι;»
«Και λοιπόν;» ρώτησε ψυχρά εκείνη αν και τα μαγουλά της είχαν
ροδίσει ελαφρώς. «Δικαίωμα
μου είναι να αλληλογραφώ μ' ένα φίλο...»
«Εκείνος όμως δε θέλει να περιοριστείτε στην αλληλογραφία», είπε ο
Ρον κι ακούστηκε σαν να
την κατηγορούσε.
Η Ερμιόνη κούνησε αγανακτισμένη το κεφάλι της και, αγνοώντας τον
Ρον που εξακολουθούσε να
την κοιτάΖει μουτρωμένος, απευθύνθηκε στον Χάρι: «Λοιπόν, τι λες;
θα μας διδάξεις;»
«Εσένα και τον Ρον, έτσι;»
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«Κοίτα...» είπε η Ερμιόνη με φωνή που πρόδιδε ανησυχία, «μη
νευριάσεις πάλι, Χάρι, σε
παρακαλώ... Νομίσω ότι οφείλεις να δι-βάξεις όποιον θέλει να
μάθει, θέλω να πω, μιλάμε για την
προστασία μας από τον Β... Βόλντεμορτ — μη στραβομουτσουνιάΖεις,
Ρον. θα ήταν άδικο να μην
προσφέρουμε και σε άλλους αυτή τη δυνατότητα».
Ο Χάρι το σκέφτηκε για λίγο και ύστερα είπε: «Ναι, αλλά αμφιβάλλω
αν θα βρεθούν κι άλλοι
ενδιαφερόμενοι εκτός από σας τους δύο. Μην ξεχνάτε πως με θεωρούν
τρελό για δέσιμο».
«Νομίζω ότι θα εκπλαγείς αν δεις πόσοι ενδιαφέρονται γι' αυτά που
έχεις να πεις», αποκρίθηκε
σοβαρά η Ερμιόνη. «Κοίτα», έσκυψε προς το μέρος του και το ίδιο
έκανε κι ο Ρον, που εξακολουθούσε όμως να την αγριοκοιτάΖει, «ξέρεις ότι το πρώτο
σαββατοκύριακο του Οκτώβρη έχουμε
έξοδο στο Χόγκσμιντ. Τι λες, να πω σε όσους ενδιαφέρονται να
συναντηθούμε στο Χόγκσμινι να
το συΖη-τήσουμε;»
«Και γιατί να συναντηθούμε έξω από το σχολείο;» τη ρώτησε ο Ρον.
«Γιατί», εξήγησε η Ερμιόνη, σκύβοντας στο σχέδιο του μαγικού
κινέΖικου λάχανου που
ΖωγράφιΖε, «δε νομίΖω πως θα ενθουσιαστεί η Άμπριτζ αν ανακαλύψει
τα σχέδια μας».
Ο Χάρι περίμενε με ανυπομονησία την επίσκεψη στο Χόγκσμιντ, αλλά
υπήρχε κάτι που τον
βασάνιΖε. Ο Σείριος είχε να δώσει σημεία Ζωής από τις αρχές
Σεπτεμβρίου που εμφανίστηκε στο
τζάκι. Ο Χάρι ήξερε πως θύμωσε πολύ όταν τον απέτρεψαν απ' το να
τους επισκεφτεί, αλλά αυτό
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που τον ανησυχούσε περισσότερο ήταν μήπως έκανε τελικά την
αποκοτιά να έρθει να τους δει. Τι
θα έκαναν αν, καθώς βάδιζαν στους δρόμους του Χόγκσμιντ, έτρεχε
χαρούμενα προς το μέρος
τους ένα τεράστιο μαύρο σκυλί, και μάλιστα μπροστά στα μάτια του
Ντράκο Μαλφόι;
«Δεν τον κατηγορώ που θέλει να βγει από τους τέσσερις τοίχους του
σπιτιού του», είπε ο Ρον
όταν τους εκμυστηρεύτηκε τους φόβους του ο Χάρι. «θέλω να πω,
Ζούσε κυνηγημένος πάνω
από δύο χρόνια. Καταλαβαίνω πως δεν ήταν ευχάριστο αλλά,
τουλάχιστον, ήταν ελεύθερος.
Τώρα όμως Ζει σαν φυλακισμένος με μόνη συντροφιά αυτό το αχώνευτο
ξωτικό».
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Η Ερμιόνη αγριοκοίταξε τον Ρον, αλλά αγνόησε τα προσβλητικά του
Λόγια για τον Κρίτσερ.
«Το πρόβλημα είναι», είπε στον Χάρι, «ότι μέχρι να εμφανιστεί
δημόσια ο Βόλντεμορτ —μην
παίρνεις αυτό το ύφος, Ρον— ο Σείριος θα είναι αναγκασμένος να
κρύβεται, θέλω να πω, για να
φτάσει το υπουργείο να αναγνωρίσει την αθωότητα του Σείριου θα
πρέπει πρώτα να παραδεχτεί
πως είναι αλήθεια όλα όσα υποστηρίζει ο Ντάμπλντορ. Κι όταν
αρχίσουν αυτοί οι ηλίθιοι να
συλλαμβάνουν πραγματικούς θανατοφάγους, θα καταλάβουν ότι ο
Σείριος δεν είναι ένας από
αυτούς... Πρώτα απ' όλα, δεν έχει το Σκοτεινό Σήμα στο χέρι του».
«Δεν είναι βλάκας να έρθει», είπε αποφασιστικά ο Ρον. «Ο
Ντάμπλντορ θα γίνει θηρίο αν ο
Σείριος κάνει τέτοια ανοησία, κι ο νονός σου ακούει τον Ντάμπλντορ
ακόμη κι όταν δεν του
αρέσουν αυτά που λέει».
Ο Χάρι δε φάνηκε να καθησυχάστηκε, γι' αυτό και η Ερμιόνη
αποφάσισε να παρέμβει: «Ο Ρον κι
εγώ βολιδοσκοπήσαμε ορισμένα άτομα που πιστεύουμε ότι θέλουν να
μάθουν άμυνα εναντίον
των σκοτεινών τεχνών και, πράγματι, υπάρχουν δυο-τρεις που
ενδιαφέρονται. Τους δώσαμε
ραντεβού στο Χόγκσμιντ».
«Εντάξει», έκανε αφηρημένα ο Χάρι, που δεν μπορούσε να βγάλει από
το νου του τον Σείριο.
«Μην ανησυχείς, Χάρι», είπε σιγανά η Ερμιόνη. «Αρκετές σκοτούρες
έχεις στο κεφάλι σου και
χωρίς τον Σείριο».
Και, φυσικά, είχε δίκιο. Μόλις και μετά βίας προλάβαινε να
μελετήσει και να γράψει τις εργασίες
του, αν και πήγαινε αρκετά καλύτερα τώρα που δεν είχε κάθε βράδυ
τιμωρία. Ο Ρον είχε μείνει
ακόμη πιο πίσω στα μαθήματα από τον Χάρι, γιατί ενώ κι οι δυο τους
προπονούνταν δυο φορές
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τη βδομάδα στο κουίντιτσ, ο Ρον είχε και τα καθήκοντα του
επιμελητή. Η Ερμιόνη, ωστόσο,
παρόλο που παρακολουθούσε περισσότερα μαθήματα από κείνους, όχι
μόνο ήταν πάντα
διαβασμένη αλλά έβρισκε χρόνο να πλέκει και ρούχα για τα ξωτικά. Ο
Χάρι όφειλε να παραδεχτεί
ότι είχε βελτιωθεί αισθητά η ικανότητα της στο πλέξιμο τώρα
μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει
σχεδόν πάντα τους σκούφους από τις κάλτσες.
Η μέρα που θα επισκέπτονταν το Χόγκσμιντ ξημέρωσε ηλιόλουστη, αν
και φυσούσε αρκετά.
Αφού πήραν το πρωινό τους, έκαναν ουρά μπροστά στον Φιλτς, που
τσέκαρε τα ονόματα τους σ'
ένα μα311
κρύ κατάλογο- εκεί αναφέρονταν όλοι οι μαθητές που είχαν άδεια από
τους γονείς ή τους
κηδεμόνες τους να πάνε στο χωριό. Ο Χάρι θυμήθηκε με ένα σφίξιμο
στην καρδιά ότι, αν δεν ήταν
ο Σείριος, δε θα μπορούσε να πάει στο Χόγκσμιντ.
Μόλις ο Χάρι έφτασε μπροστά στον Φιλτς, εκείνος ρούφηξε τη μύτη
του σαν να προσπαθούσε να
τον οσμιστεί. Έπειτα του έγνεψε κοφτά κι ο Χάρι προχώρησε,
κατέβηκε τα πέτρινα σκαλοπάτια
και βγήκε έξω, στην κρύα ηλιόλουστη μέρα.
«Ε... γιατί σε μύριζε ο Φιλτς;» ρώτησε ο Ρον καθώς τα τρία παιδιά
προχωρούσαν με γρήγορο
βήμα στο φαρδύ δρόμο που οδηγούσε στην πύλη.
για να δει αν μυρίσω κοπριά», εξήγησε με ένα χαμόγελο ο Χάρι.
«Ξέχασα να σας πω...»
Τους είπε τι έγινε όταν έστειλε το γράμμα στον Σείριο ότι δηλαδή
όρμησε ο Φιλτς στον
κουκουβαγιώνα απαιτώντας να ελέγξει το γράμμα του. Προς μεγάλη του
έκπληξη, η Ερμιόνη
βρήκε αυτό το επεισόδιο πολύ πιο ενδιαφέρον απ' ότι το θεώρησε ο
ίδιος.
«Είπε ότι είχε πληροφορίες πως παρήγγειλες βόμβες κοπριάς; Μα
ποιος του τις έδωσε;»
«Δεν ξέρω», ανασήκωσε τους ώμους του ο Χάρι. «Ίσως ο Μαλ-φόι, για
να σπάσει πλάκα».
Βγήκαν από την πύλη με τους φτερωτούς κάπρους κι έστριψαν
αριστερά, στο δρόμο για το
χωριό, ενώ ο άνεμος μαστίγωνε τα πρόσωπα τους.
«Ο Μαλφόι;» έκανε σκεφτικά η Ερμιόνη. «Ναι... ίσως...» Κι έμεινε
βαθιά συλλογισμένη σε όλο το
δρόμο μέχρι το Χόγκσμιντ.
«Πού πάμε τελικά;» ρώτησε ο Χάρι. «Στα "Τρία Σκουπόξυλα";»
«Όχι», αποκρίθηκε η Ερμιόνη βγαίνοντας από τις ονειροπολήσεις της.
«Έχει πολύ κόσμο και
φασαρία εκεί πέρα. Είπα στους άλλους να συναντηθούμε σε μιαν άλλη
παμπ, τη
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"Γουρουνοκεφαλή", ξέρεις ποια λέω, στην πάροδο. Είναι λίγο...
ξέρεις... κακόφημη... αλλά δε
συχνάΖουν μαθητές εκεί και δε θα κινδυνεύουμε να μας ακούσουν».
Προχώρησαν στον κεντρικό δρόμο, προσπέρασαν το «Κατάστημα Τρικ
Ζόνκο», όπου μέσα
είδαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τον Φρεντ, τον Τζορτζ και τον Αι
Τζόρνταν, έπειτα το
ταχυδρομείο, απ' όπου Έβγαιναν κουκουβάγιες κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, κι έστριψαν σε
ένα στενό. Εκεί, στο βάθος, υπήρχε ένα μικρό πανδοχείο. Πάνω από
την πόρτα κρεμόταν μια
στραπατσαρισμένη ξύλινη τα-
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μπελά που είχε Ζωγραφισμένο ένα κομμένο κεφάλι αγριογούρουνου, από
το οποίο έσταΖε αίμα
στο άσπρο πανί γύρω του. Η ταμπέλα έτρίΖε από τον άνεμο καθώς
πλησίαΖαν. Στο κατώφλι, τα
τρία παιδιά δίστασαν.
«Άντε, πάμε», είπε κάπως νευρικά η Ερμιόνη κι ο Χάρι προχώρησε και
μπήκε πρώτος.
Δεν ήταν σαν τα «Τρία Σκουπόξυλα», που το μεγάλο τους μπαρ σου
δημιουργούσε αμέσως την
αίσθηση της φιλοξενίας και της καθαριότητας. Η «Γουρουνοκεφαλή»
ήταν μια μικρή, μουντή και
βρόμικη σάλα που μύριΖε έντονα τραγίλα. Τα τρίφατσα παράθυρα είχαν
τόση γλίτσα πάνω τους,
που το φως της μέρας δεν μπορούσε να περάσει μέσα κι έτσι ο χώρος
φωτιΖόταν από κεριά που
βρίσκονταν πάνω στα ξύλινα τραπεΖία. Στην αρχή ο Χάρι νόμιΖε ότι
το δάπεδο ήταν από
πατημένο χώμα, μόλις όμως ακούμπησε το πόδι του, κατάλαβε πως
έκανε λάθος — ήταν
λιθόστρωτο, απλώς δε φαινόταν κάτω από τη συσσωρευμένη βρόμα
αιώνων.
θυμήθηκε ότι ο Χάγκριντ είχε αναφέρει αυτή την παμπ την πρώτη
χρονιά τους στο
«Χόγκουαρτς». «Στη "Γουρουνοκεφαλή" συχνάΖουν μυστήριοι τύποι»,
τους είχε πει, εξηγώντας
πώς κέρδισε στα χαρτιά ένα αβγό δράκου από κάποιον άγνωστο με
κουκούλα. Τότε ο Χάρι είχε
απορήσει που ο Χάγκριντ δεν παραξενεύτηκε με τον άγνωστο, ο οποίος
κράτησε κρυμμένο το
πρόσωπο του σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης τους, τώρα όμως
διαπίστωνε ότι να κρύβει
κανείς το πρόσωπο του ήταν πολύ συνηθισμένο στη «Γουρουνοκεφαλή».
Στο μπαρ στεκόταν
ένας άντρας που είχε όλο το κεφάλι του τυλιγμένο με ρυπαρούς
γκρίζους επιδέσμους, αν και
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κατάφερνε να κατεβάΖει αμέτρητα ποτήρια ενός αχνιστού υγρού από
μια σχισμή που υπήρχε στη
θέση του στόματος- σε ένα τραπεΖάκι δίπλα στο παράθυρο κάθονταν
δύο κουκουλοφόροι, που ο
Χάρι θα τους περνούσε για Παράφρονες αν δεν κουβέντιαΖαν με τη
βαριά προφορά του Γιόρκσιρ
και σε μια σκοτεινή γωνιά δίπλα στο τζάκικαθόταν μια μάγισσα,
κουκουλωμένη από την κορφή ως
τα νύχια με ένα χοντρό μαύρο πέπλο. Μόνο η μύτη της ξεχώριΖε,
γιατί στο σημείο εκείνο
προεξείχε ελαφρώς το ύφασμα.
«Πού μας έφερες, βρε Ερμιόνη;» μουρμούρισε ο Χάρι καθώς πήγαιναν
στο μπαρ. ΚοίταΖε
νευρικά τη μάγισσα με το πέπλο. «Φα-ντάΖεσαι να είναι η Άμπριτζ
μεταμφιεσμένη;»
Η Ερμιόνη Ζύγιασε με το βλέμμα της την πεπλοφόρο.
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«Η Άμπριτζ είναι πιο κοντή από αυτή τη γυναίκα», είπε σιγανά. «Κι
άλλωστε, ακόμη κι αν είναι η
Άμπριτζ, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα γιατί διάβασα και
ξαναδιάβασα τον κανονισμό του
σχολείου. Δεν κάνουμε τίποτα παράνομο μάλιστα ρώτησα, τον καθηγητή
Φλίτ-γουικ
συγκεκριμένα, αν επιτρέπεται στους μαθητές να πάνε στη
"Γουρουνοκεφαλή" κι εκείνος είπε ναι,
αλλά με συμβούλεψε να πάρουμε δικά μας ποτήρια. 'Ηλεγξα επίσης αν
επιτρέπονται οι ομάδες
μελέτης και οι ομάδες προπαίδευσης, και δεν απαγορεύονται. Απλώς
δε χρειάΖεται να
διαλαλήσουμε αυτό που κάνουμε».
«Σίγουρα», είπε ξερά ο Χάρι, «ειδικά όταν δεν είναι ακριβώς ομάδα
μελέτης αυτό που
ετοιμάΖουμε».
Ο μπάρμαν τους πλησίασε από το βάθος του πάγκου. Ήταν ένας
βλοσυρός γέρος με μακριά
γκρίζα μαλλιά και γένια. Η ψηλόλιγνη σιλουέτα του φάνηκε αόριστα
γνωστή στον Χάρι.
«Τι;» γρύλισε.
«Τρεις βουτυρομπίρες, παρακαλώ», είπε η Ερμιόνη. Ο άντρας έβγαλε
τρία κατασκονισμένα
μπουκάλια και τα ακούμπησε με θόρυβο πάνω στον πάγκο. «Έξι
δρεπάνια», είπε.
«Κερνάω», είπε βιαστικά ο Χάρι δίνοντας τα ασημένια νομίσματα. Τα
μάτια του μπάρμαν
στράφηκαν στον Χάρι και σταμάτησαν στιγμιαία στο σημάδι του.
Ύστερα απομακρύνθηκε κι έριξε
τα χρήματα σε μια παμπάλαιη ξύλινη ταμειακή μηχανή, που το συρτάρι
της άνοιξε αυτόματα. Ο
Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη διάλεξαν το πιο μακρινό τραπέΖι από τον
πάγκο, κάθισαν και κοίταξαν
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ολόγυρα. Ο άντρας με τους γκρίζους επιδέσμους χτύπησε τις
αρθρώσεις των δαχτύλων του στην
μπάρα και ο μπάρμαν του σέρβιρε άλλο ένα αχνιστό ποτό.
«Ξέρετε κάτι;» μουρμούρισε ο Ρον κοιτάΖοντας με ενθουσιασμό γύρω
του. «Μπορούμε να
παραγγείλουμε ότι θέλουμε εδώ πέρα. ΒάΖω στοίχημα ότι ο τύπος θα
μας σερβίρει ότι του
Ζητήσουμε. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω το ουίσκι της φωτιάς...»
«Είσαι επιμελητής!» του θύμισε αυστηρά η Ερμιόνη. Το χαμόγελο του
Ρον έσβησε απότομα. «Α,
ναι...» «Λοιπόν, ποιοι είπατε ότι θα έρθουν;» ρώτησε ο Χάρι, που
έβγαλε το σκουριασμένο
καπάκι της βουτυρομπίρας του και ήπιε μια
γουλιά.
«Δυο-τρία άτομα», επανέλαβε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας πρώτα το Ρολόι
της και κατόπιν την πόρτα.
«Τους έδωσα ραντεβού για τώρα
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και φαντάΖομαι ότι δε θα δυσκολευτούν να βρουν το μαγαΖί... α
μπορεί να είναι αυτοί».
Η πόρτα της παμπ άνοιξε. Μια χοντρή δέσμη φωτός γεμάτη σκόνη που
αιωρούνταν έπεσε για
μερικές στιγμές στη σάλα κι ύστερα εξαφανίστηκε, κρυμμένη από ένα
μεγάλο μπουλούκι
μαθητών.
Πρώτος μπήκε ο Νέβιλ με τον Ντιν και τη Λάβεντερ, και τους
ακολούθησαν η ΠαρΒάτι και η
Πάνιμα Πάτιλ με την Τσο — η καρδιά του Χάρι κλότσησε στο στήθος
του— και μια φιλενάδα της.
Έπειτα μπήκε η Λούνα Λάβγκουντ, μόνη κι αφηρημένη σαν να ήρθε κατά
λάθος στην παμπ.
Ακολούθησαν η Κάτι Μπελ, η Αλίσια Σπίνετ και η Αντζέλικα Τζοουνς,
ο Κόλιν κι ο Ντένις Κρίβι, ο
Έρνι Μακμίλαν, ο Τζάσπν Φιντς-Φλέτσλι, η Χάνα Άμποτ και μια κοπέλα
από το Χάφλ-παφλ με
μακριά κοτσίδα, που ο Χάρι δεν ήξερε το όνομα της. Στη συνέχεια
τρία αγόρια από το
Ράβενκλοου που, αν θυμόταν καλά, λέγονταν Άντονι Γκολντστάιν,
Μάικλ Κόρνερ και Τέρι Μπουτ,
η Τζίνι ακολουθούμενη από ένα ξανθό ψηλόλιγνο αγόρι με αναση-κωτή
μύτη, που έπαιΖε στην
ομάδα κουίντιτς του Χάφλπαφλ και, τελευταίοι, ο Φρεντ κι ο Τζορτζ
Ουέσλι με τον κολλητό τους
Λι Τζορ-νταν, που ήταν φορτωμένοι σακούλες με ψώνια από το
Κατάστημα Τρινκ Ζόνκο.
«Δυο-τρία άτομα;» μουρμούρισε πνιχτά ο Χάρι στην Ερμιόνη. «Δυοτρία άτομα;»
«Τελικά είχε μεγάλη απήχηση η ιδέα», είπε χαρούμενη η Ερμιόνη.
«Ρον, δε φέρνεις μερικές
καρέκλες;»
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Ο μπάρμαν, που εκείνη τη στιγμή σκούπιζε ένα ποτήρι με μια πατσαβούρα τόσο βρόμικη, που
σίγουρα δεν είχε πλυθεί ποτέ, μαρμάρωσε στη θέση του. Πρώτη φορά
έβλεπε τέτοια
κοσμοπλημμύρα στο μαγαζί το δίχως άλλο.
«Γεια», είπε ο Φρεντ που έφτασε πρώτος στον πάγκο και μέτρησε
βιαστικά τους φίλους του.
«Είκοσι πέντε βουτυρομπίρες, παρακαλώ».
Ο άντρας του έριξε μιαν άγρια ματιά κι ύστερα, κοιτάΖοντας την
πατσαβούρα του εκνευρισμένος
σαν να τον διέκοψαν από κάτι πολύ σημαντικό, άρχισε να βγάΖει
σκονισμένα μπουκάλια κάτω
από την μπάρα.
Ο Φρεντ άρχισε να τα μοιράζει. «Μάγκες, ξηλωθείτε, δεν έχω λεφτά
να σας κεράσω...»
Ο Χάρι παρακολουθούσε μουδιασμένος καθώς τα παιδιά έπαιρναν τις
μπίρες τους από τον
Φρεντ κι έψαχναν τις τσέπες τους για λεφτά. Δεν περίμενε να
μαΖευτεί τόσος κόσμος, ούτε
καταλάβαινε γιατί είχαν έρθει. Ξαφνικά πέρασε από το μυαλό του μια
φρικτή ιδέα: ότι όλοι αυτοί
περίμεναν να τους βγάλει λόγο. Αμέσως γύρισε αγριεμένος στην
Ερμιόνη.
«Τι τους είπες;» ρώτησε χαμηλόφωνα. «Τι περιμένουν;»
«Σου είπα, θέλουν ν' ακούσουν τι έχεις να τους πεις», απάντησε
καθησυχαστικά η Ερμιόνη. Ο
Χάρι όμως συνέχισε να την κοιτάΖει τόσο θυμωμένος, που εκείνη
πρόσθεσε βιαστικά: «Δε
χρειάΖεται να πεις τίποτα, θα μιλήσω εγώ πρώτη».
«Γεια σου, Χάρι», τον χαιρέτησε ο Νέβιλ με ένα πλατύ χαμόγελο
καθώς καθόταν απέναντι" του.
Ο Χάρι του το ανταπέδωσε βεβιασμένα αλλά δεν είπε λέξη είχε
στεγνώσει το στόμα του. Του
χαμογέλασε κι η Τσο που πήγε και κάθισε στα δεξιά του Ρον. Η φίλη
της, μια πυρρόξανθη
σγουρομάλλα κοπέλα, δε χαμογέλασε αλλά έριξε στον Χάρι ένα εχθρικό
βλέμμα σαν να του έλεγε
ξεκάθαρα πως, αν ήταν στο χέρι της, δε
θα βρισκόταν εκεί.
Οι νεοφερμένοι κάθισαν γύρω από τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη,
άλλοι με έξαψη
Ζωγραφισμένη στο πρόσωπο τους, άλλοι με διάχυτη περιέργεια κι η
Λούνα Λάβγκσυντ στον
κόσμο της, όπως πάντα. Όταν τακτοποιήθηκαν όλοι στις καρέκλες
τους, σταμάτησαν τη φλυαρία
και κοίταξαν με προσδοκία τον Χάρι.
«Ε...» έκανε η Ερμιόνη με ασυνήθιστα διαπεραστική φωνή. «Ε...
γεια σας».
Τα παιδιά γύρισαν προς το μέρος της, αν κι εξακολουθούσαν να
λοξοκοιτάΖουν τον Χάρι.
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«Ε... χμ... ε... ξέρετε γιατί βρισκόσαστε εδώ. Ε... ο Χάρι από δω
είχε την ιδέα... δηλαδή...» —ο
Χάρι την κατακεραύνωσε με ένα άγριο βλέμμα— «...δική μου ιδέα
ήταν... σκέφτηκα λοιπόν ότι,
καλό θα ήταν, όσοι θέλουν να μάθουν άμυνα εναντίον των σκοτεινών
τεχνών — κι εννοώ να
μάθουν πραγματικά, όχι τις βλακείες που μας διδάσκει η Άμπριτζ»,
ξαφνικά η φωνή της Ερμιόνης
έγινε δυνατή και σίγουρη, «...γιατί δεν είναι μάθημα αυτό που μας
κάνει...» («Πες τα,
χρυσόστομη», πετάχτηκε ο Άντονι Γκολντστάιν, K! η Ερμιόνη συνέχισε
ακόμη πιο ενθαρρυμένη)
«...σκέφτηκα ότι Καλό θα ήταν να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια
μας». Σταμάτη-σε, κοίταξε
λοξά τον Χάρι και συνέχισε: «Κι εννοώ να μάθουμε
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πρακτικά πώς να υπερασπιΖόμαστε τον εαυτό μας όχι μόνο θεωρίες
αλλά την εφαρμογή των
ξορκιών...»
«Και ταυτόχρονα, ΒΆΖΩ) στοίχημα, να πάρεις το ΚΔΜ στο μάθημα
άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών», είπε ο Μάικλ Κόρνερ.
«Σίγουρα κι αυτό», συμφώνησε η Ερμιόνη, «αλλά όχι μόνο. θέλω να
εκπαιδευτώ καλά στην
άμυνα... γιατί...» πήρε μια Βαθιά ανάσα και πρόσθεσε, «γιατί
γύρισε ο λόρδος Βόλντεμορτ».
Η αντίδραση ήταν άμεση και προβλέψιμη. Η φιλενάδα της Τσο
στρίγκλισε κι έχυσε πάνω της όλη
τη βουτυρομπίρα της. Ο Τέρι Μπουτ τινάχτηκε σαν ελατήριο, η Πάντμα
Πάτιλ άρχισε να τρέμει κι
ο Νέ-βιλ έβγαλε μια κραυγή αλλά κατάφερε να το γυρίσει στο βήχα.
Ωστόσο, όλοι κοίταξαν
σταθερά, ίσως και ανυπόμονα, τον Χάρι.
«Ε... αυτό είναι το σχέδιο μας», ολοκλήρωσε η Ερμιόνη. «Αν
συμφωνείτε, πρέπει να
αποφασίσουμε πώς θα...»
«Τι αποδείξεις έχουμε ότι γύρισε ο Ξέρετε-Ποιος;» ρώτησε επιθετικά
ο ξανθός παίκτης του
κουίντιτς από το Χάφλπαφλ. «Αφού το πιστεύει ο Ντάμπλντορ...»
άρχισε η Ερμιόνη.
«Ο Ντάμπλντορ πιστεύει αυτόν, θέλεις να πεις», την έκοψε ο ξανθός
δείχνοντας τον Χάρι.
«Εσύ ποιος είσαι;» ρώτησε απότομα ο Ρον. «Με λένε Ζαχαρία Σμιθ»,
είπε το αγόρι, «και νομίΖω
πως έχουμε
το δικαίωμα να μάθουμε για ποιο λόγο πιστεύει πως γύρισε ο ΞέρετεΠοιος».
«Κοίτα», παρενέβη βιαστικά η Ερμιόνη, «δε μαΖευτήκαμε εδώ για να
συΖητήσουμε για...»
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«Εντάξει, Ερμιόνη», την έκοψε ο Χάρι. Τώρα καταλάβαινε γιατί
μαΖεύτηκε τόσος κόσμος. Ίσως
να το είχε προβλέψει κι η Ερμιόνη. Πολλά παιδιά —τα περισσότερα
ίσως— είχαν έρθει με την
ελπίδα ν' ακούσουν την ιστορία του από πρώτο χέρι. «Για ποιο λόγο
πιστεύω ότι γύρισε ο ΞέρετεΠοιος;» ρώτησε κοιτάΖοντας κατάματα τον Ζαχαρία. «Γιατί τον είδα.
Αλλά ο Ντάμπλντορ είπε σε
όλο το σχολείο τι έγινε πέρυσι κι αν δεν πιστεύετε αυτόν, πόσο
μάλλον θα πιστέψετε εμένα,
οπότε δε θα χάσω το χρόνο μου προσπαθώντας να σας πείσω».
Όσην ώρα μιλούσε ο Χάρι, όλοι κρατούσαν την αναπνοή τους. Εκείνος
είχε την εντύπωση ότι
ακόμη κι ο μπάρμαν είχε στήσει αφτί για να τον ακούσει συνέχιΖε να
σκουπίσει το ίδιο ποτήρι με
την ίδια γαριασμένη πατσαβούρα, βρομίζοντας το όλο και
περισσότερο.
Ο Ζαχαρίας πρόσθεσε αδιάφορα: «Το μόνο που μας είπε πέρυσι ο
Ντάμπλντορ ήταν ότι ο
Σέντρικ Ντίγκορι δολοφονήθηκε από τον ξέρετε-Ποιον κι ότι εσύ
έφερες το πτώμα του στο
"Χόγκουαρτς". Δεν ανέφερε λεπτομέρειες, δε μας είπε πώς ακριβώς
δολοφονήθηκε ο Ντίγκορι,
και θα θέλαμε να μάθουμε...»
«Αν ήρθατε να μάθετε πώς ακριβώς κάνει τους φόνους του ο
Βόλντεμορτ, λυπάμαι, αλλά δεν
μπορώ να σας εξυπηρετήσω», τον , έκοψε απότομα ο Χάρι. Ο θυμός που
τον διακατείχε, και
σιγόβρα-ze μονίμως πια μέσα του, τώρα είχε αρχίσει να κοχλάζει.
Δεν τράβηξε τα μάτια του από
το πρόσωπο του Ζαχαρία Σμιθ κι ήταν αποφασισμένος να μη ρίξει ούτε
ένα βλέμμα στην Τσο.
«Δε θέλω να μιλήσω για τον Σέντρικ Ντίγκορι, εντάξει; Αν ήρθατε
γι' αυτό, μπορείτε να
πηγαίνετε».
Έριξε ένα θυμωμένο βλέμμα στην Ερμιόνη. Αυτή φταίει για όλα,
σκέφτηκε μέσα του. Είχε
αποφασίσει να τον επιδείξει σαν να ήταν κανένα τέρας της φύσης
και, φυσικά, έτρεξαν όλοι να
διαπιστώσουν πόσο παρανόίκή ήταν η ιστορία του. Ωστόσο, κανένας
δεν κουνήθηκε από τη θέση
του, ούτε καν ο Ζαχαρίας Σμιθ, αν και συνέχισε να κοιτάΖει
προκλητικά τον Χάρι.
«Λοιπόν», είπε η Ερμιόνη, με διαπεραστική φωνή πάλι. «Λοι-|πόν...
όπως έλεγα, αν θέλετε να
μάθετε άμυνα, πρέπει να σκε-| φτούμε πώς θα γίνουν τα μαθήματα,
πού και πότε θα...» ; «Είναι
αλήθεια», τη διέκοψε το κορίτσι με τη μακριά κοτσίδα, κοιτάΖοντας
τον Χάρι, «ότι ξέρεις να
δημιουργείς προστάτη;»
Όλοι περίμεναν με περιέργεια την απάντηση του.
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«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι με ελαφρώς απολογητικό ύφος.
«Ενσώματο προστάτη;»
Κάτι θύμισε στον Χάρι αυτή η έκφραση.
«Ε... μήπως, κατά τύχη, ξέρεις την κυρία Μπόουνς;» ρώτησε.
Το κορίτσι χαμογέλασε. «Είναι θεία μου», είπε. «Λέγομαι Σού-Ζαν
Μπόουνς. Μου είπε για τη δίκη
σου. Είναι αλήθεια, λοιπόν;
Ξέρεις να δημιουργείς προστάτη;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι.
«Μα τα γένια του Μέρλιν!» αναφώνησε φανερά εντυπωσιασμένει ο Λι.
«Δεν το ήξερα αυτό,
Χάρι!»
«Η μαμά είπε στον Ρον να μην το διαδώσει», εξήγησε ο Φρεντ
Χαμογελώντας στον Χάρι. «Είπε ότι αρκετά έχεις τραβήξει την προσοχή».
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«Δεν έχει κι άδικο», μουρμούρισε ο Χάρι και μερικά παιδιά γέλασαν.
Η μάγισσα με το πέπλο, που καθόταν μόνη σε μια γωνιά, ανα-σάλεψε
στη θέση της.
«Και σκότωσες το βασιλίσκο με το ξίφος που έχει ο Ντάμπλντορ στο
γραφείο του;» θέλησε να
μάθει ο Τέρι Μπουτ. «Αυτό μου είπε ένα πορτρέτο πέρυσι που πήγα
στο γραφείο του...»
«Ε... ναι... έτσι είναι», είπε ο Χάρι.
Ο ΤζΟΣΤΙΝΦιντς-Φλέτσλι σφύριξε- οι αδελφοί Κρίβι αντάλλαξαν ένα
βλέμμα όλο έκπληξη και
δέος, ενώ η Λάβεντερ Μπράουν έκανε πνιχτά: «Ουάου!» Ο Χάρι ένιωσε
το γιακά του να τον
πνίγει ήταν αποφασισμένος να μην κοιτάξει προς τη μεριά της Τσο.
«Και στο πρώτο έτος», απευθύνθηκε στην παρέα ο Νέβιλ, «έσωσε τη
φιλολογική λίθο...»
«Φιλοσοφική», τον διόρθωσε ψιθυριστά η Ερμιόνη.
«Ναι... αυτήν... από τον Ξέρετε-Ποιον», απόσωσε ο Νέβιλ.
Τα μάτια της Χάνα Άμποτ είχαν στρογγυλέψει σαν γαλέρες.
«Για να μην αναφέρω», είπε η Τσο (ο Χάρι γύρισε αυθόρμητα προς το
μέρος της η κοπέλα τον
κοίταΖε χαμογελαστή κι η καρδιά του κλότσησε ξανά στο στήθος),
«όλους αυτούς τους άθλους
που εκτέλεσε για να κερδίσει πέρυσι το Τρίαθλο Μαγείας.
Αντιμετώπισε δράκους και
γοργονάνθρωπους και χίλια-δυο άλλα...»
Ακούστηκαν μουρμουρητά επιδοκιμασίας. Η καρδιά του Χάρι φτερούγισε
χαρούμενα, αλλά
προσπάθησε να μη δείξει πόσο περήφανος ένιωθε. Το γεγονός ότι τον
επαίνεσε η Τσο μπροστά
σε όλους τον δυσκόλευε αφάνταστα να πει αυτό που είχε ορκιστεί
στον εαυτό του ότι θα τους
έλεγε.
«Κοιτάξτε», είπε μόλις επικράτησε σιωπή, «δε θέλω να παραστήσω το
μετριόφρονα αλλά... για
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όλα αυτά που έκανα, είχα μεγάλη βοήθεια...»
«Με το δράκο όχι, δεν είχες», πετάχτηκε ο Μάικλ Κόρνερ. «Έκανες
μια φανταστική πτήση...»
«Εντάξει, εκτός από το δράκο», είπε ο Χάρι, καταλαβαίνοντας ότι θα
ήταν εντελώς παιδιάστικο να
διαφωνήσει.
«Και κανένας δε σε βοήθησε το καλοκαίρι που απέκρουσες τους
Παράφρονες», πετάχτηκε η
ΣούΖαν Μπόουνς.
«Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που τα έκανα χωρίς
βοήθεια, αλλά θέλω να σας
τονίσω ότι...»
«Μήπως προσπαθείς να αποφύγεις να μας μάθεις τα καλύτερα σου
κόλπα;» ρώτησε ο Ζαχαρίας
Σμιθ.
«Δεν το βουλώνεις καλύτερα;» φώναξε ο Ρον πριν προλάβει να
απαντήσει ο Χάρι. ΚοίταΖε τον
Ζαχαρία σαν να ήθελε να του ορμήσει, ενώ εκείνος είχε
αναψοκοκκινίσει.
«Ήρθαμε εδώ για να μας διδάξει και τώρα μας λέει ότι στην
πραγματικότητα δεν ξέρει τι του
γίνεται», αντέτεινε ο Ζαχαρίας.
«Δεν είπε τέτοιο πράγμα», γρύλισε ο Φρεντ.
«Μήπως θέλεις να σου καθαρίσουμε τα αφτιά;» πρότεινε τότε ο Τζορτζ
κι έβγαλε ένα μακρύ
μεταλλικό αντικείμενο από μια τσάντα με ψώνια από του Ζόνκο.
«Ή οποιαδήποτε άλλη οπή του σώματος σου, δε θα τα χαλάσουμε τώρα»,
έκανε ειρωνικά ο
Φρεντ.
«Ησυχία, παιδιά, συνεχίσουμε», παρενέβη αμέσως η Ερμιόνη. «Το θέμα
είναι... συμφωνούμε να
μας κάνει μαθήματα ο Χάρι;»
Συμφώνησαν όλοι με μια φωνή. Ο Ζαχαρίας σταύρωσε τα χέρια ) του
στο στήθος του χωρίς να
πει τίποτα, ίσως γιατί κοίταΖε νευρικά το μεταλλικό αντικείμενο
που τώρα κρατούσε ο Φρεντ.
«Ωραία!» Η Ερμιόνη έδειχνε ανακουφισμένη που συμφώνησαν επιτέλους
σε κάτι. «Το επόμενο
Ζήτημα είναι κάθε πότε να συναντιό- μαστέ. Κατά τη γνώμη μου,
τουλάχιστον μια φορά τη
βδομάδα...» και «Μισό λεπτό», μπήκε στη μέση η Αντζέλικα, «πρέπει
να φροντίσουμε να μη
συμπίπτουν οι συναντήσεις μας με τις προπονήσεις».
«Ούτε με τις δικές μας προπονήσεις», πετάχτηκε η Τσο.
«Ούτε με τις δικές μας», συμπλήρωσε ο Ζαχαρίας Σμιθ.
«Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε ένα βράδυ που θα μας βολεύει όλους»,
είπε ανυπόμονα η Ερμιόνη,
«αλλά, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, εννοώ της
προστασίας μας από τους
θανατοφάγους του Β... Βόλντεμορτ...»
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«Ν' αγιάσει το στόμα σου!» πετάχτηκε ο Έρνι Μακμίλαν, που ο Χάρι
περίμενε ότι θα είχε μιλήσει
από ώρα. «Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει τεράστια σημασία αυτό το
θέμα, ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα κάνουμε φέτος ακόμη πιο σημαντικό κι απο
τα ΚΔΜ μας!» είπε και
κοίταξε αυστηρά γύρω του σαν να περίμενε να φωνάξουν οι άλλοι: «Μα
τι λες τώρα,
τρελάθηκες;» "Όταν κατάλαβε ότι κανένας δε θα μιλούσε, συνέχισε:
«Εγώ προσωπικά δεν μπορώ
να καταλάβω γιατί μας φόρτωσε αυτή την άχρηστη καθηγήτρια το
υπουργείο σε μια τόσο κρίσιμη
περίοδο. Προφανώς
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δε θέλουν να παραδεχτούν ότι γύρισε ο Ξέρετε-Ποιος... αλλά να
φτάσουν στο σημείο να μας
επιβάλουν μια καθηγήτρια που μας εμποδίσει συνειδητά να
εξασκηθούμε στα αμυντικά ξόρκια...»
«Πιστεύουμε ότι ο λόγος που δε θέλει η Άμπριτζ να εξασκηθούμε στην
άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών», τον διέκοψε η Ερμιόνη, «είναι ότι της έχει
κολλήσει η παράλογη ιδέα πως ο
Νταμπλντορθα χρησιμοποιήσει τους μαθητές του σαν ένα είδος
ιδιωτικού στρατού. Νομίσει ότι
μας οργανώνει ενάντια στο υπουργείο».
Έμειναν όλοι άναυδοι από αυτό που άκουσαν όλοι εκτός από τη Λούνα
Λάβγκουντ, που τιτίβισε:
«Μου φαίνεται λογικό. Άλλωστε, ο Κορνήλιος Φαντζ έχει οργανώσει το
δικό του ιδιωτικό στρατό».
«Τι;» έκανε ο Χάρι αιφνιδιασμένος από αυτή την αναπάντεχη
πληροφορία.
«Έχει μια στρατιά ηλιόδρομων», είπε πολύ σοβαρά η Λούνα.
«Δεν έχει», αντέτεινε νευριασμένη η Ερμιόνη.
«Έχει», επέμεινε η Λούνα.
«Και τι είναι οι ηλιόδρομοι;» απόρησε ο Νέβιλ.
«Πνεύματα της φωτιάς», απάντησε η Λούνα και άνοιξε διάπλατα τα ήδη
γουρλωτά μάτια της, έτσι
που έμοιαΖε περισσότερο από κάθε φορά με τρελή. «Κάτι πανύψηλα
φλεγόμενα πλάσματα που
καλ-πάΖουν στη γη και καίνε ότι βρουν μπροστά τους...»
«Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πλάσματα, Νέβιλ», δήλωσε ξερά η
Ερμιόνη.
«Υπάρχουν και παραϋπάρχουν!» θύμωσε η Λούνα.
«Συγγνώμη, αλλά πού είναι οι αποδείξεις;» την προκάλεσε η Ερμιόνη.
«Έχουμε πολλές μαρτυρίες για την ύπαρξη τους. Κι αν εσύ είσαι
στενόμυαλη και πρέπει να σ' τις
τρίψουμε στη μούρη για να παραδεχτείς την...»
«Χεμ, χεμ». Η Τζίνι μιμήθηκε τόσο πετυχημένα τον τρόπο που η
Άμπριτζ καθάριΖε το λαιμό της,
ώστε πολλοί γύρισαν τρομαγμένοι προς το μέρος της κι ύστερα
έσκασαν στα γέλια. «Δεν
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προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε κάθε πότε θα συναντιόμαστε για τα
μαθήματα άμυνας;»
«Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Τζίνι», συμφώνησε ευθύς η Ερμιόνη.
«ΝομίΖω πως μια φορά τη βδομάδα είναι καλά», πρότεινε ο Λι
Τζόρνταν.
«Αρκεί να μη...» άρχισε η Αντζέλικα.
«Ξέρουμε, ξέρουμε, οι προπονήσεις», είπε κοφτά η Ερμιόνη. «Κάτι
άλλο που πρέπει να
αποφασίσουμε είναι πού θα συναντιόμαστε...»
Αυτό ήταν πιο δύσκολο κι έμειναν όλοι αμίλητοι. «Στη βιβλιοθήκη;»
πρότεινε η Κάτι Μπελ αφού
σκέφτηκε λίγο. «Δε νομίΖω πως θα μας επιτρέψει η κυρία Πινς να
κάνουμε ξόρκια στη βιβλιοθήκη
της», είπε ο Χάρι.
«Σε κάποια αίθουσα που δε χρησιμοποιείται;» πρότεινε ο Ντιν.
«Γιατί όχι;» συμφώνησε ο Ρον.
«Μπορεί να μας παραχωρήσει η ΜακΓκόναγκαλ τη δική της, όπως την
παραχώρησε στον Χάρι
όταν προπονούνταν για το Τρίαθλο».
Ωστόσο, ο Χάρι ήταν σίγουρος πως η ΜακΓκόναγκαλ δε θα ήταν τόσο
εξυπηρετική αυτή τη φορά.
Ας έλεγε η Ερμιόνη ότι επιτρέπονταν οι ομάδες μελέτης και
προπαίδευσης. Εκείνος είχε την
αίσθηση ότι η συγκεκριμένη ομάδα θα θεωρούνταν υπερβολικά
«προχωρημένη».
«Καλά, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο μέρος», είπε η Ερμιόνη,
«θα σας ειδοποιήσουμε
όταν κανονίσουμε το χρόνο και τον τόπο της συνάντησης μας». Άνοιξε
την τσάντα της, έβγαλε μια
περγαμηνή και μία πένα και για μια στιγμή κόμπιασε σαν να
συγκέντρωνε όλο της το θάρρος
ώστε να πει κάτι. «Ε... και τώρα νομί-Ζω πως πρέπει να γράψουμε
όλοι οι παρόντες τα ονόματα
μας, ώστε να ξέρουμε ποιοι συγκεντρωθήκαμε εδώ. Πιστεύω επίσης»,
πήρε άλλη μια βαθιά
ανάσα, «ότι δεν πρέπει να διατυμπανίσουμε αυτό που κάνουμε. Γι'
αυτό, αν υπογράψετε,
αναλαμβάνετε αυτομάτως την ευθύνη να μην πείτε τίποτα στην Άμπριτζ
ούτε και σε κανέναν
άλλον».
Ο Φρεντ πήρε την περγαμηνή κι έβαλε χαμογελαστός την υπογραφή του,
ωστόσο ο Χάρι
πρόσεξε ότι πολλοί άλλοι δίσταΖαν να γράψουν τα ονόματα τους στον
κατάλογο.
«Ε...» έκανε ο Ζαχαρίας, χωρίς να πάρει την περγαμηνή που του
έδινε ο Φρεντ, «θα... θα μου πει
ο Έρνι πού θα συναντηθούμε».
Αλλά κι ο Έρνι έδειχνε μάλλον απρόθυμος να υπογράψει. Η Ερμιόνη
ανασήκωσε τα φρύδια.
«Μα είμαστε επιμελητές», διαμαρτυρήθηκε ο Έρνι. «Αν αυτός ο
κατάλογος πέσει σε λάθος
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χέρια... εννοώ... το είπες και μόνη σου, Ερμιόνη, αν το μάθει η
Άμπριτζ...»
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«Τώρα μόλις έλεγες ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα
κάνουμε φέτος», του θύμισε
ο Χάρι.
«Ε... ναι... σίγουρα», συνέχισε ο Έρνι, «απλώς...»
«Πες μου ειλικρινά, Έρνι, πιστεύεις ότι θα αφήσω να παραπέ-σει
αυτός ο κατάλογος;» ρώτησε
επιθετικά η Ερμιόνη.
«Όχι, όχι βέβαια», είπε κάπως καθησυχασμένος ο Έρνι. «Εντάξει, θα
υπογράψω».
Μετά τον Έρνι, κανένας δεν έφερε αντιρρήσεις, αν και ο Χάρι
πρόσεξε τη φιλενάδα της Τσο να
την αγριοκοιτάΖει προτού γράψει το όνομα της. Μόλις υπέγραψε κι ο
τελευταίος —ο Ζαχαρίας—
η Ερμιόνη πήρε την περγαμηνή και την έκρυψε στην τσάντα της. Τώρα
επικρατούσε ένα
παράξενο συναίσθημα ήταν σαν να υπέγραψαν μια μυστική συμφωνία.
«Ώρα να πηγαίνουμε», είπε κοφτά ο Φρεντ και σηκώθηκε όρθιος. «Ο
Τζορτζ, ο Λι κι εγώ έχουμε
να κάνουμε κάτι αγορές... ευαίσθητης φύσεως, θα σας δούμε
αργότερα».
Άρχισαν να φεύγουν δυο δυο και τρεις τρεις για να μην τραβήξουν
την προσοχή. Η Τσο
καθυστέρησε κάνοντας ότι κουμπώνει την τσάντα της, ενώ ο μαύρος
χείμαρρος των μαλλιών της
έπεφτε μπροστά κρύβοντας το πρόσωπο της, αλλά η φιλενάδα της
στεκόταν δίπλα της με τα
χέρια σταυρωμένα και χτυπούσε νευρικά το πόδι της στο δάπεδο. Έτσι
η Τσο αναγκάστηκε να
φύγει μαΖίτης. Καθώς η φιλενάδα της την έσπρωχνε προς την πόρτα, η
Τσο γύρισε και χαιρέτησε
τον Χάρι.
«Νομίσω πως όλα πήγαν καλά», είπε χαρούμενη η Ερμιόνη λίγο
αργότερα, καθώς έβγαιναν κι οι
τρεις τους στον ηλιόλουστο δρόμο. Ο Χάρι και ο Ρον κρατούσαν από
ένα μπουκάλι
βουτυρομπίρα.
«Αυτός ο Ζαχαρίας είναι μεγάλο βλήμα», σχολίασε θυμωμένος ο Ρον κι
έριξε μιαν άγρια ματιά
στη σιλουέτα του Σμιθ, η οποία μόλις και διακρινόταν στο βάθος του
δρόμου.
«Ούτε κι εγώ τον πολυσυμπαθώ», συμφώνησε η Ερμιόνη, «αλλά με
άκουσε που μιλούσα στον
Έρνι και στη Χάνα, στο τραπέΖΙ του Χάφλπαφλ, και Ζήτησε να έρθει
κι αυτός, οπότε τι να του
έλεγα;
Πάντως, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, θέλω να πω, ο Μάικλ
Κόρνερ κι η παρέα του δε θα
έρχονταν αν δεν έβγαινε ο Μάικλ με τη Τζίνι...»
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Ο Ρον, που έπινε την τελευταία γουλιά της Βουτυρομπίρας του,
πνίγηκε απότομα και την έφτυσε.
__________________323
«ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΕΕΙ!» αγρίεψε και τα αφτιά του κοκκίνισαν, σαν ωμό
κρέας έγιναν. «Η αδελφή μου
βγαίνει με... θες να πεις ότι η τζίνι... Ποιος είναι αυτός ο Μάικλ
Κόρνερ;»
«Γι' αυτό ήρθαν αυτός κι οι φίλοι του. Βέβαια, ενδιαφέρονται
και για την άμυνα, αλλά αν δεν έλεγε η Τζίνι στον Μάικλ ότι εκείνη
; θα έρθει...»
Ι «Πότε... πού... πώς...;»
: «Γνωρίστηκαν στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και βγαίνουν από
τότε», απάντησε ήρεμα η
Ερμιόνη. Είχαν στρίψει στον κεντρικό δρόμο και η κοπέλα σταμάτησε
μπροστά στο κατάστημα
«Η Πένα του Γραμματικού» στη βιτρίνα υπήρχε μια ωραία συλλογή από
πένες. «Χμμ... δε θα
έλεγα όχι για μια καινούργια πένα». Μπήκε στο μαγαΖί. Ο Χάρι κι ο
Ρον την ακολούθησαν.
«Ποιος απ' όλους ήταν ο Μάικλ Κόρνερ;» ρώτησε θυμωμένος ο Ρον.
«Ο μελαχρινός», διευκρίνισε η Ερμιόνη.
«Δε μ' άρεσε η φάτσα του», συνέχισε ο Ρον.
«Το περίμενα», σχολίασε η κοπέλα.
«Μα...» έκανε ο Ρον παίρνοντας την από πίσω καθώς χαΖευε τις
προθήκες, «νόμιΖα ότι η Τζίνι
είναι τσιμπημένη με τον Χάρι!»
Η Ερμιόνη τον κοίταξε και κούνησε με οίκτο το κεφάλι της.
«Η Τζίνι ήταν τσιμπημένη με τον Χάρι, αλλά έπαψε να είναι εδώ και
κάτι μήνες. Όχι ότι πια δε σε
συμπαθεί», απευθύνθηκε καλοσυνάτα στον Χάρι καθώς περιεργαΖόταν
μια μακριά, μαύρη και
χρυσή πένα, «αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ».
Ο Χάρι, που όλες οι σκέψεις του ήταν δοσμένες στη σκηνή του
αποχαιρετισμού με την Τσο, δεν
έβρισκε αυτό το θέμα τόσο ενδιαφέρον όσο ο Ρον, που έτρεμε από
αγανάκτηση. Ωστόσο,
συνειδητοποίησε κάτι που δεν είχε προσέξει μέχρι τότε.
«Γι' αυτό μου μιλάει τώρα;» ρώτησε την Ερμιόνη. «Παλιά κατάπινε τη
γλώσσα της μπροστά μου».
«Ακριβώς», απάντησε η Ερμιόνη. «Λέω να την αγοράσω...» Πήγε ΣΤΟ
ταμείο και πλήρωσε
δεκαπέντε δρεπάνια και δύο μαστίγια, με τον Ρον να την ακολουθεί
καταπόδας. «Ρον», είπε
αυστηρά, καθώς γύρισε και σκόνταψε πάνω του, «γι' αυτό δε σου είπε
τίποτα η Τζινη ^ξερε πως
θα το πάρεις άσχημα. Να χαρείς, σταμάτα την γκρίνια».
«Τι εννοείς; Ποιος το πήρε άσχημα; Ποια γκρίνια;» συνέχισε να
μουρμουρίΖει ο Ρον μέσα από τα
δόντια του σε όλο το δρόμο.
324
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Η Ερμιόνη κοίταξε απαυδισμένη τον Χάρι κι έπειτα ρώτησε
χαμηλόφωνα, ενώ ο Ρον συνέχιΖε να
αναθεματίσει τον Μάικλ Κόρ-νερ: «Και μια που μιλάμε για τον Μάικλ
και την Τζινι... τι γίνεται με
σένα και την Τσο;»
«Τι εννοείς;» βιάστηκε να πει ο Χάρι.
Ήταν σαν να τον περιέλουσαν με Ζεματιστό νερό μέσα του ένιωσε ένα
κάψιμο που φλόγισε το
πρόσωπο του κι ας έκανε κρύο. Τόσο φανερό ήταν το μυστικό του;
«Μα, η κοπέλα σε τρώει με τα μάτια της», συμπλήρωσε η Ερμιόνη μ'
ένα πονηρό χαμόγελο.
Κι ο Χάρι, εκείνη τη στιγμή, πρόσεξε για πρώτη φορά πόσο ωραίο
χωριό ήταν το Χόγκσμιντ.
Εκπαιδευτικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 24
Εκείνο το σαββατοκύριακο ήταν για τον Χάρι το πιο ευτυχισμένο από
τότε που άρχισε η σχολική
χρονιά. Αυτός κι ο
Ρον πέρασαν όλη την Κυριακή διαβάΖοντας τα μαθήματα τους, κι αυτό
βέβαια δε θα μπορούσε
σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί διασκέδαση. Επειδή όμως οι
τελευταίες φθινοπωρινές
λιακάδες συνεχίΖονταν, αντί να μείνουν κλεισμένοι στους τέσσερις
τοίχους του εντευκτηρίου,
αποφάσισαν να πάρουν τα βιβλία και τα τετράδια τους και να βγουν
στο πάρκο. Εκεί κάθισαν στη
σκιά μιας μεγάλης οξιάς στην όχθη της λίμνης. Η Ερμιόνη, που είχε
τελειώσει φυσικά όλα τα
διαβάσματα της, πήρε τα σύνεργα πλεκτικής, κάθισε δίπλα τους κι
έβαλε τις βελόνες της να
πλέξουν κι άλλους σκούφους και κασκόλ.
Το γεγονός ότι αποφάσισαν κατά κάποιον τρόπο ν' αντιδράσουν στην
Άμπριτζ και στο
υπουργείο, κι ότι ο ίδιος έπαιξε ρόλο-κλει-δί σε αυτή την
πρωτοβουλία, πρόσφερε στον Χάρι μιαν
απέραντη ευχαρίστηση. Κλωθογύρισε τη σαββατιάτικη συνάντηση στο
μυαλό του: όλα αυτά τα
παιδιά που ήρθαν να μάθουν άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών...
και τι έκφραση πήραν όταν
άκουσαν ορισμένα απο τα πράγματα που είχε κάνει... και την Τσο που
επαίνεσε τις επιδόσεις του
στο Τρίαθλο Μαγείας... Τώρα που ήξερε ότι όλοι αυτοί δεν τον
θεωρούσαν τρελό ή ψεύτη, αλλά
αντίθετα τον θαύμαΖαν, αισθανόταν καλύτερα από ποτέ. ΣυνέχιΖε να
είναι ευδιάθετος ακόμη και
το πρωί της Δευτέρας, παρόλο που η πρώτη μέρα της βδομάδας
περιλάμβανε τα χειρότερα του
μαθήματα.
326
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Κατέβαιναν με τον Ρον από τον κοιτώνα και κουβέντιαΖαν την ιδέα
της ΑντΖελικα να
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προπονηθούν εκείνο το απόγευμα σε μια καινούργια κίνηση, που
αποκαλείται περιστροφή
χαλαρής κράτησης. Είχαν προχωρήσει αρκετά Βήματα στο ηλιόλουστο
εντευκτήριο, ώσπου
πρόσεξαν ότι κάμποσοι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά σε κάτι
και το κοίταΖαν.
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Γκρίφιντορ είχε αναρτηθεί μια
ανακοίνωση τόσο μεγάλη, που
σκέπαΖε όλες τις άλλες — τους καταλόγους μεταχειρισμένων σχολικών
βιβλίων προς πώληση,
τις συνήθεις υπενθυμίσεις των κανονισμών του σχολείου από τον
Άργκους Φιλτς, το πρόγραμμα
προπονήσεων της ομάδας κουίντιτς, τις κάρτες σοκολατένιων Βατράχων
που προσφέρονταν για
ανταλλαγή, την τελευταία αγγελία των αδελφών Ουέσλι προς άγραν
δοκιμαστών, τις ημερομηνίες
εξόδου στο Χόγκσμιντ και τις αγγελίες απολεσθέντων αντικειμένων. Η
νέα ανακοίνωση ήταν
γραμμένη με μεγάλα μαύρα γράμματα και στο κάτω μέρος είχε μια
επίσημη σφραγίδα δίπλα σε
μια καλλιγραφική υπογραφή.
ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ«ΧΟΓΚΟΥΑΡΤΣ»
Απαγορεύονται από τούδε και στο εξής όλες οι μαθητικές οργανώσεις,
λέσχες, ομάδες και όμιλοι.
Από τούδε και στο εξής, οργανώσεις-, λέσχες, ομάδες και όμιλοι
θεωρούνται όλες οι
συγκεντρώσεις μαθητών άνω των τριών ατόμων.
Οι αιτήσεις ανασύστασης των οργανώσεων Υποβάλλονται στη Μεγάλη
Επιθεωρητρια
(καθηγήτρια Αμπριτζ.
Απαγορεύεται η λειτουργία οργανώσεων, λεσχών, ομάδων και ομίλων
χωρίς τη γνώση και την
έγκριση της Μεγάλης Επιθεωρήτριας.
Οι μαθητές που συλλαμβάνονται να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε
οργανώσεις, λέσχες, ομάδες
και ομίλους μη εγκεκριμένους από τη Μεγάλη Επιθεωρήτρια,
αποβάλλονται.
Τα ανωτέρω προβλέπονται στο Εκπαιδευτικό Διάταγμα υ
π' αριθμόν 24
Υπογραφή: Ντολόρες Τζέιν Άμπριτζ, Μεγάλη Επιθεωρητρια
Ο Χάρι και ο Ρον διάΒασαν την ανακοίνωση πάνω από τα κεφάλια
μερικών αναστατωμένων
δευτεροετών.
«Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει η Λέσχη Γκόμπστον;» ρώτησε ένας από
αυτούς το φίλο του.
«Δε νομίΖω πως θα υπάρξει πρόΒλημα με τη Λέσχη Γκόμπστον», είπε
Βλοσυρά ο Ρον, κάνοντας
τον δευτεροετή να αναπηδήσει. «Φοβάμαι όμως ότι εμείς δε θα
είμαστε τόσο τυχεροί, τι λες;»
ρώτησε τον Χάρι καθώς οι δευτεροετείς απομακρύνονταν Βιαστικά.
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Ο Χάρι διάΒασε ξανά την ανακοίνωση. Η ευτυχία που τον πλημ-μϋρίΖε
από το ΣάΒΒατο είχε
χαθεί απότομα. ΈΒραΖε ολόκληρος από θυμό.
«Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση», είπε σφίγγοντας τις γροθιές του.
«Κάπου το έμαθε».
«Αποκλείεται», διαφώνησε ο Ρον.
«Ίσως κρυφάκουγε κάποιος στην παμπ. Ή, πάλι, πού ξέρουμε πόσους
από αυτούς που ήρθαν
μπορούμε να εμπιστευτούμε; Μπο-; ρεί κάποιος απ' όλους να μας
κάρφωσε στην Άμπριτζ...»
Κι αυτός που νόμιζε ότι τον πίστεψαν... ότι τον θαύμαΖαν...
«Ο Ζαχαρίας Σμιθ!» αναφώνησε ο Ρον χτυπώντας στη χούφτα τη γροθιά
του. «Ή... αυτός ο
Μάικλ Κόρνερ" έχει πολύ ύποπτη φάτσα...»
«Αναρωτιέμαι αν το είδε η Ερμιόνη», είπε ο Χάρι κοιτώντας την
πόρτα προς τους κοιτώνες των
κοριτσιών.
«Πάμε να της το πούμε», έκανε ο Ρον. Έτρεξε πρώτος, άνοιξε την
πόρτα κι όρμησε στη σκάλα.
Ήταν στο έκτο σκαλοπάτι όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυΒος
σαν κλάξον και τα σκαλιά
έλιωσαν σχηματίζοντας μια πέιρινη σπειροειδή τσουλήθρα. Προς
στιγμήν ο Ρον προσπάθησε να
διατηρήσει την ισορροπία του χτυπώντας τα χέρια του σαν φτερά,
υστέρα όμως έπεσε ανάσκελα,
γλίστρησε στην τσουλήθρα κι έσκασε στα πόδια του Χάρι.
«Ε... απαγορεύεται να μπαίνουμε στους κοιτώνες των κοριτσιών»,
είπε ο Χάρι προσπαθώντας να συγκρατήσει τα γέλια του καθώς
βοηθούσε τον Ρον να
σηκωθεί.
Δύο κοπέλες από το τέταρτο έτος κατέβηκαν από την τσουλήθρα
γελώντας χαρούμενα.
«Ποιος προσπάθησε ν' ανέβει στους κοιτώνες μας;» ρώτησαν
χαχανίζοντας.
«Εγώ», αποκρίθηκε αναμαλλιασμένος ο Ρον. «Ούτε που κατάλαβα τι
έγινε. Είναι άδικο, όμως!»
πρόσθεσε κοιτάΖοντας τον Χάρι, καθώς τα κορίτσια κατευθύνονταν
προς το άνοιγμα του
πορτρέτου
ξεκαρδισμένα στα γέλια. «Η Ερμιόνη έρχεται στον κοιτώνα μας, εμείς
γιατί...;»
«Είναι ένας παλιομοδίτικος κανόνας», εξήγησε η Ερμιόνη, που μόλις
είχε κατέβει από την
τσουλήθρα και προσγειώθηκε όρθια με ένα σάλτο. «Στο βιβλίο Το
Χόγκουαρτς και η ιστορία του
αναφέρει ότι οι ιδρυτές θεώρησαν τα αγόρια πιο αναξιόπιστα από τα
κορίτσια. Πείτε μου τώρα,
γιατί θέλατε να ανεβείτε επάνω;»
«θα σου δείξουμε...» είπε ο Ρον και την τράβηξε μπροστά στον
πίνακα ανακοινώσεων. «Κοίτα!»
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Το πρόσωπο της Ερμιόνης πέτρωσε ξαφνικά. «Κάποιος της το σφύριξε!»
είπε θυμωμένος ο Ρον.
«Αποκλείεται», απάντησε χαμηλόφωνα εκείνη.
«Είσαι τόσο αφελής», είπε ο Ρον, «που νομίζεις ότι επειδή είσαι
εσύ τίμια κι ακέραιος
χαρακτήρας...»
«Αποκλείεται, γιατί έχω κάνει μάγια στην περγαμηνή που
υπογράψαμε», συμπλήρωσε βλοσυρά
η Ερμιόνη. «Πίστεψε με, αν πάει κανείς να μας καρφώσει στην
Άμπριτζ, θα μάθουμε αμέσως
ποιος το έκανε και θα το μετανιώσει πικρά».
«Τι θα πάθει;» ρώτησε ανυπόμονα ο Ρον.
«για να σ' το πω περιφραστικά, η ακμή της ΕλοΪΖ ΜίντΖεν θα μοιάΖει με χαριτωμένες
φακιδούλες μπροστά σ' αυτό που θα πάθει. Πάμε τώρα για πρωινό, να
δούμε τι λένε κι οι άλλοι...
Αναρωτιέμαι, αναρτήθηκε σε όλους τους κοιτώνες αυτή η ανακοίνωση;»
Μόλις μπήκαν στην τραπεΖαρία, κατάλαβαν αμέσως ότι η ανακοίνωση
της Άμπριτζ δεν είχε
αναρτηθεί μόνο στον πύργο του Γκρί-φιντορ. Υπήρχε ένας διάχυτος
εκνευρισμός στις συΖητήσεις
των μαθητών και αυξημένη κίνηση στην αίθουσα, καθώς πολλοί
πήγαιναν από το ένα τραπέΖι
στο άλλο για να σχολιάσουν αυτό που διάβασαν. Ο Χάρι, ο Ρον κι η
Ερμιόνη δεν πρόλαβαν καλά
καλά να
329
καθίσουν στις θέσεις τους όταν τους περικύκλωσαν ο Νέβιλ, ο Ντιν,
ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζίνι.
«Το είδατε;»
«Λέτε να το έμαθε η Άμπριτζ;»
«Τι κάνουμε τώρα;»
Κοίταζαν όλοι τον Χάρι. Αυτός έριξε μια ματιά γύρω του και
βεβαιώθηκε πως δεν ήταν καθηγητές
κοντά τους.
«Εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά στο σχέδιο μας», είπε χαμηλόφωνα.
«Το ήξερα ότι θα το έλεγες αυτό», χαμογέλασε πλατιά ο Τζορτζ και
τον χτύπησε στην πλάτη.
«Και οι επιμελητές;» είπε ο Φρεντ κοιτάΖοντας ερωτηματικά τον Ρον
και την Ερμιόνη.
«Εννοείται», δήλωσε παγερά εκείνη.
«Να κι ο Έρνι με τη Χάνα Άμποτ», είπε ο Ρον ρίχνοντας πίσω του μια
κλεφτή ματιά. «Και τα
παιδιά από το Ράβενκλοου κι ο Σμιθ... κανένας δεν έχει καντήλες».
Η Ερμιόνη ταράχτηκε.
«Άσε τις καντήλες τώρα... Δεν πρέπει να έρθουν εδώ αυτοί οι
ηλίθιοι, θα καρφωθούμε! Καθίστε
κάτω!» πρόφερε βουβά με τα χείλη της δείχνοντας στον Έρνι και στη
Χάνα το τραπέΖΙ του Χάφλπαφλ. «θα-συΖητήσουμε-μετά! Μετά!»
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«θα το πω εγώ στον Μάικλ», είπε εκνευρισμένη η Τζίνι καθώς
σηκωνόταν από τον πάγκο, «μα
είναι τελείως χαζό αυτό το παιδί...»
Πήγε βιαστικά στο τραπέΖι του Ράβενκλοου. Η Τσο καθόταν λίγο πιο
πέρα και κουβέντιαΖε με τη
σγουρομάλλα φιλενάδα που έφερε μαΖί της στη «Γουρουνοκεφαλή». Ο
Χάρι αναρωτήθηκε αν θα
την τρόμαΖε η ανακοίνωση της Άμπριτζ και δε θα ξαναρχόταν στις
συναντήσεις τους.
Ωστόσο, οι πλήρεις επιπτώσεις της ανακοίνωσης δεν έγιναν
αντιληπτές παρά μόνον όταν
έφευγαν από την τραπεΖαρία για να πάνε στο μάθημα της ιστορίας της
μαγείας.
«Χάρι! Ρον!»
Ηταν η Αντζέλικα, που ερχόταν προς το μέρος τους κυριολεκτικά
συντετριμμένη.
«Εντάξει», ψιθύρισε ο Χάρι όταν έφτασε κοντά τους, «εμείς θα
συνεχίσουμε κανονικά...»
«Ξέρετε ότι συμπεριλαμβάνεται και το κουίντιτς;» τον έκοψε η
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Αντζέλικα. «Πρέπει να πάμε να της Ζητήσουμε άδεια για να
ανασυστήσουμε την ομάδα!»
«Τι;» έκανε ο Χάρι.
«Δεν το πιστεύω», έφριξε ο Ρον.
«Διαβάσατε την ανακοίνωση, αναφέρει και τις ομάδες! Άκουσε,
Χάρι... σ' το λέω για τελευταία
φορά... σε παρακαλώ, σε ικετεύω, μην τα ξαναβάλεις με την Άμπριτζ,
γιατί δε θα μας αφήσει να
ξαναπαίξουμε!»
«Καλά, καλά», βιάστηκε να πει ο Χάρι βλέποντας την Αντζέλικα
έτοιμη να βάλει τα κλάματα.
«Μην ανησυχείς, θα είμαι τύπος και υπογραμμός...»
«Πάω στοίχημα ότι η Άμπριτζ θα είναι στο μάθημα της ιστορίας της
μαγείας», είπε
κατσουφιασμένος ο Ρον καθώς πήγαιναν στην αίθουσα. «Δεν έχει
επιθεωρήσει ακόμη τον
Μπινς... ότι στοίχημα θέλετε, θα τη βρούμε εκεί...»
Έκανε λάθος, όμως. Ο μόνος καθηγητής στην αίθουσα ήταν ο κύριος
Μπινς, που αιωρούνταν
μερικά εκατοστά πάνω από την καρέκλα του, ως συνήθως, έτοιμος να
συνεχίσει τη νανουριστική
διδασκαλία του για τους πολέμους των γιγάντων. Εκείνη την ημέρα ο
Χάρι δεν επιχείρησε καν να
παρακολουθήσει την παράδοση σκίτσαρε αφηρημένα στην περγαμηνή του
αγνοώντας τις ματιές
και τις σκουντιές της Ερμιόνης, μέχρι που έφαγε μια ξεγυρισμένη
σκου-ντιά στα πλευρά κι
αναπήδησε θυμωμένος.
«τΊ;»

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Η Ερμιόνη του έδειξε το παράθυρο κι ο Χάρι γύρισε να δει. Στο
στενό περβαΖί καθόταν η Χέντβιχ
και τον κοίταΖε μέσα από το χοντρό τζάμι με ένα γράμμα δεμένο στο
πόδι της. Ο Χάρι απόρησε |
μόλις είχαν πάρει το πρωινό τους, γιατί δεν του παρέδωσε το γράμ-|
μα στηντραπεΖαρία, όπως
πάντα; Πολλοί συμμαθητές του έδειχναν ο| ένας στον άλλο την
κουκουβάγια. |
«Πάντα μου άρεσε αυτή η κουκουβάγια, είναι πανέμορφη», άκουσε σε
να λέει στενοΖοντας η
Λάβεντερ στην Παρβάτι.
Ο Χάρι έριξε μια ματιά στον καθηγητή Μπινς, που συνεχίΖε να
διαβάΖει τις σημειώσεις του χωρίς
να έχει πάρει χαμπάρι ότι η προσοχή της τάξης είχε περισπαστεί
περισσότερο από συνήθως. Ο
Χάρι γλίστρησε με προσοχή από την καρέκλα του, πήγε σκυφτός στο
παράθυρο για να τον
καλύπτουν τα θρανία και το άνοιξε με αργές κινήσεις.
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Περίμενε ότι η Χέντβιχ θα του άπλωνε το πόδι για να λύσει το
γράμμα, κι ύστερα θα πετούσε στον
κουκουβαγιώνα. Μόλις όμως άνοιξε το παράθυρο, η κουκουβάγια μπήκε
μέσα κρώΖοντας θρηνητικά. Ο Χάρι έκλεισε το παράθυρο ρίχνοντας ένα ανήσυχο βλέμμα
στον καθηγητή Μπινς και
γύρισε σκυφτός στη θέση του, με τη Χέντβιχ στον ώμο. Κάθισε, την
κατέβασε στα γόνατα του κι
έκανε να λύσει το γράμμα από το πόδι της.
Μόνο τότε πρόσεξε ότι τα φτερά της ήταν στραπατσαρισμένα και η μια
φτερούγα της
ακινητοποιημένη σε αφύσικη γωνία.
«Είναι τραυματισμένη!» ψιθύρισε ο Χάρι καθώς έσκυβε για να δει
καλύτερα. Η Ερμιόνη και ο Ρον
έσκυψαν προς το μέρος του — η Ερμιόνη, μάλιστα, άφησε την πένα της
απ' το χέρι. «Κοιτάξτε,
κάτι έχει πάθει η φτερούγα της...»
Η Χέντβιχ έτρεμε. Όταν ο Χάρι επιχείρησε να αγγίξει τη φτερούγα
της η κουκουβάγια αναπήδησε,
φούσκωσε τα πούπουλα της και τον κοίταξε εχθρικά.
«Κύριε Μπινς», είπε δυνατά ο Χάρι κι όλα τα παιδιά γύρισαν και τον
κοίταξαν. «Δεν αισθάνομαι
καλά».
Ο καθηγητής Μπινς σήκωσε το κεφάλι από τις σημειώσεις του και
φάνηκε να εκπλήσσεται, όπως
πάντα, που αντίκρισε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο.
«Δεν αισθάνεσαι καλά;» επανέλαβε μηχανικά.
«Καθόλου καλά», επέμεινε ο Χάρι και σηκώθηκε κρύβοντας πίσω από
την πλάτη του τη Χέντβιχ.
«Πρέπει να πάω αμέσως στο αναρρωτήριο».
«Ναι», συμφώνησε σαστισμένος ο καθηγητής Μπινς. «Ναι, ναι... στο
αναρρωτήριο... καλά,
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πήγαινε, Πέρκινς...»
Μόλις ο Χάρι βγήκε από την τάξη, έβαλε τη Χέντβιχ στον ώμο του κι
άρχισε να τρέχει μόνο σαν
βρέθηκε σε απόσταση ασφαλείας από την πόρτα του Μπινς, σταμάτησε
να σκεφτεί. Ο πρώτος
που θα διάλεγε για να γιατρέψει τη Χέντβιχ ήταν, φυσικά, ο
Χάγκριντ, αλλά καθώς αυτός έλειπε, η
μόνη του επιλογή ήταν να απευθυνθεί στην καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ
με την ελπίδα ότι
μπορούσε να Βοηθήσει.
Κοίταξε από το παράθυρο το ανταριασμένο, μουντό πάρκο αλλά δεν την
είδε έξω από το σπιτάκι
του Χάγκριντ αν δεν είχε μάθημα, θα βρισκόταν πιθανώς στο γραφείο
των καθηγητών. Κατέβηκε
τις σκάλες με τη Χέντβιχ να κλαψουρίΖει σιγανά στον ώμο του.
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Η πόρτα του γραφείου των καθηγητών πλαισιωνόταν από δυο πέτρινες
υβρορρόες που τα
στόμια τους αναπαριστούσαν κεφαλές τεράτων. Καθώς πλησίαΖε ο Χάρι,
η μία έκρωξε: «Γιατί δεν
είσαι στην τάξη σου, παιδί μου;»
«Είναι επείγουσα ανάγκη», απάντησε κοφτά εκείνος.
«Επείγουσα, εεε;» επανέλαβε με διαπεραστική φωνή η άλλη κεφαλή.
«Τώρα μας έβαλες στη
θέση μας».
Ο Χάρι χτύπησε την πόρτα. Ακούστηκαν βήματα από μέσα και μόλις
άνοιξε η πόρτα, το αγόρι
βρέθηκε απέναντι στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Μη μου πεις πως έφαγες κι άλλη τιμωρία!» αναφώνησε και τα
τετράγωνα γυαλιά της άστραψαν
απειλητικά.
«Όχι, κυρία!» απάντησε βιαστικά ο Χάρι.
«Και τότε γιατί δεν είσαι στο μάθημα σου;»
«Συμβαίνει κάτι επείγον», είπε ειρωνικά η δεύτερη κεφαλή.
«Ψάχνω για την καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ», εξήγησε ο Χά-ρι.
«Τραυματίστηκε η κουκουβάγια
μου».
«Τραυματίστηκε κουκουβάγια, είπατε;»
Πίσω από την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ξεπρόβαλε η καθηγήτρια
Γκράμπλι-Πλανκ,
καπνίζοντας μια πίπα και κρατώντας τον Ημερήσιο Προφήτη.
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι κατεβάΖοντας προσεκτικά τη Χέντβιχ από
τον ώμο του. «Γύρισε
αργότερα από τις άλλες ταχυδρομικές κουκουβάγιες και κάτι έχει η
φτερούγα της, κοιτάξτε...»
Η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ έβαλε την πίπα της στο στόμα και πήρε
τη Χέντβιχ από τα χέρια
του Χάρι, ενώ η καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ παρακολουθούσε.
«Χμμ», είπε κατόπιν η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ, κάνοντας την πίπα
να ταλαντευτεί στα χείλη
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της. «Κάτι της επιτέθηκε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Μερικές
φορές τα θέστραλ επιτίθενται
σε πουλιά, μα ο Χάγκριντ έχει εκπαιδεύσει τα δικά μας να μην πειράζουν τις κουκουβάγιες».
Ο Χάρι ούτε ήξερε ούτε νιαζοΤαν τι ήταν τα θέστραλ- το μόνο που
ήθελε ήταν να βεβαιωθεί πως
θα γινόταν καλά η Χέντβιχ. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κοίταξε
λοξά και είπε: «Ξέρεις από
πού έρχεται αυτή η κουκουβάγια, Πότερ;»
«Ε... ΝομίΖω από το Λονδίνο».
Την κοίταξε στα μάτια και κατάλαβε, από τον τρόπο που έσμιξε
τα φρύδια της, πως η καθηγήτρια ήξερε: «Λονδίνο» σήμαινε «Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12».
Η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ έβγαλε ένα μονόκλ από την τσέπη της,
το στερέωσε στο μάτι της
κι εξέτασε τη φτερούγα της Χέντβιχ. «θα θεραπεύσω τη φτερούγα αν
μου αφήσεις την κουκουβάγια, Πότερ», είπε. «Άλλωστε, για δυο-τρεις μέρες δεν πρέπει να
πάει σε μακρινές αποστάσεις».
«Ε... μάλιστα... ευχαριστώ», είπε ο Χάρι ενώ άκουσε να χτυπά το
κουδούνι για το διάλειμμα.
«Κανένα πρόβλημα», αποκρίθηκε με βραχνή φωνή η καθηγήτρια
Γκράμπλι-Πλανκ καθώς
επέστρεφε στο γραφείο.
«Μια στιγμή, Γουιλελμίνα!» πετάχτηκε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Το γράμμα του Πότερ!»
«Α, ναι!» είπε ο Χάρι. Μ' ετούτα και μ' εκείνα, είχε ξεχάσει την
τυλιγμένη περγαμηνή που ήταν
δεμένη στο πόδι της Χέντβιχ. Η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ του έδωσε
το ρολό κι εξαφανίστηκε
στο εσωτερικό του γραφείου κρατώντας τη Χέντβιχ, που κοίταΖε τον
Χάρι σαν να μην πίστευε ότι
την άφηνε σε ξένα χέρια. Εκείνος κίνησε να φύγει με ένα αίσθημα
ενοχής, αλλά τον φώναξε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Πότερ!»
«Μάλιστα, κυρία;»
Εκείνη κοίταξε πάνω-κάτω το διάδρομο έρχονταν μαθητές κι από τις
δύο κατευθύνσεις.
«Να έχεις υπόψη σου», είπε βιαστικά και σιγανά, καρφώνοντας τα
μάτια στο ρολό που κρατούσε
στο χέρι του, «ότι τα κανάλια επικοινωνίας από και προς το
"Χόγκουαρτς" παρακολουθούνται,
εντάξει;»
«Ε...» έκανε ο Χάρι αλλά κόντευε πια να τον φτάσει το κύμα των
μαθητών που έρχονταν από το
διάδρομο.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έγνεψε κοφτά και μπήκε στο γραφείο,
αφήνοντας τον Χάρι να
παρασυρθεί από το πλήθος στο προαύλιο. Είδε τον Ρον και την
Ερμιόνη να στέκονται ήδη σε μια
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προφυλαγμένη γωνιά, με σηκωμένους τους γιακάδες των μανδυών για να
προφυλαχτούν από το
αγιαΖί. Ο Χάρι ξετύλιξε την περγαμηνή καθώς πήγαινε προς το μέρος
τους και είδε πέντε λέξεις
με το γραφικό χαρακτήρα του Σείριου:
Σήμερα, ίδια ώρα, ίδιο μέρος.
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«Είναι εντάξει η Χέντβιχ;» ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη μόλις έφτασε
κοντά τους.
«Πού την πήγες;» ρώτησε ο Ρον.
«Στην Γκράμπλι-Πλανκ», απάντησε ο Χάρι. «Είδα και τη ΜακΓκόναγκαλ... ακούστε...»
Και τους αφηγήθηκε τι του είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Προς
μεγάλη του έκπληξη, δεν
έδειξαν να ξαφνιάΖονται. Αντίθετα κοιτάχτηκαν με νόημα.
«Τι;» έκανε ο Χάρι κοιτώντας μια τον έναν και μια την άλλη.
«Μόλις έλεγα στον Ρον... ότι ίσως προσπάθησε κάποιος να υπο-κλέψει
το μήνυμα της Χέντβιχ...
θέλω να πω, πρώτη φορά τραυματίζεται σε πτήση, έτσι δεν είναι;»
«Από ποιον ήταν το γράμμα;» ρώτησε ο Ρον παίρνοντας το σημείωμα
από τον Χάρι.
«Από τον Σναφλς», απάντησε σιγανά ο Χάρι.
«Ίδια ώρα, ίδιο μέρος... Εννοεί το τζάκιτου εντευκτηρίου;»
«Τι άλλο;» είπε η Ερμιόνη που διάβασε κι αυτή το σημείωμα. «ΕλπίΖω
να μην το διάβασε
κανένας άλλος...» πρόσθεσε νευρικά.
«Μα ήταν σφραγισμένο», είπε ο Χάρι προσπαθώντας να πείσει όχι μόνο
τη φίλη του αλλά και τον
εαυτό του. «Άσε που δε θα καταλάβουν τι σημαίνει αν δεν ξέρουν πού
μιλήσαμε την
προηγούμενη φορά, έτσι δεν είναι;»
«Δεν ξέρω...» έκανε νευρικά η Ερμιόνη και κρέμασε τη σάκα της στον
ώμο γιατί χτυπούσε το
κουδούνι. «Πάντως, δεν είναι δύσκολο να ξανασφραγίσεις μια
παραβιασμένη επιστολή... αρκεί
ένα ξόρκι... κι αν παρακολουθεί κανείς το Δίκτυο Μαγικής Ροής...
Μα δε βλέπω με ποιον τρόπο
θα τον ειδοποιήσουμε να μην έρθει χωρίς να υποκλαπεί κι αυτό το
μήνυμα!»
Κατέβηκαν από την πέτρινη σκάλα στο μπουντρούμι του Σνέιπ
Βυθισμένοι κι οι τρεις στις σκέψεις
τους. Καθώς όμως έφταναν στα τελευταία σκαλοπάτια, προσγειώθηκαν
απότομα στην
πραγματικότητα από τη φωνή του Ντράκο Μαλφόι, που στεκόταν έξω από
την πόρτα του Σνέιπ
ανεμίΖοντας ένα επίσημο, καθώς έδειχνε, έγγραφο και μιλούσε πολύ
πιο δυνατά απ' ότι
χρειαΖόταν, έτσι ώστε να ακούσουν κάθε του λέξη.
«Ναι, η Άμπριτζ έδωσε άδεια στην ομάδα του Σλίθεριν να συνεχίσει
απρόσκοπτα τη λειτουργία
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της. Πήγα πρωί πρωί και τη ρώτησα. Κανένα πρόβλημα, θέλω να πω,
γνωρίζεται καλά με τον
πατέ335
ρα μου, που επισκέπτεται τακτικά το υπουργείο... Είμαι περίεργος
να δω αν θα πάρει άδεια το
Γκρίφιντορ».
«Μην τσιμπάτε», είπε παρακλητικά η Ερμιόνη στον Χάρι και τον Ρον,
που αγριοκοίταΖαν τον
Μαλφόι με σφιγμένες τις γροθιές τους.
«Αυτό θέλει κι εκείνος».
«θέλω να πω», συνέχισε ο Μαλφόι, υψώνοντας ακόμη περισσότερο τη
φωνή του, ενώ τα μάτια
του σπίθιΖαν καθώς κοίταΖαν προς την κατεύθυνση του Χάρι και του
Ρον, «είναι καθαρά θέμα
επιρροής στο υπουργείο. Δε νομίΖω πως έχουν ελπίδες... απ' ότι
λέει ο πατέρας μου, γυρεύουν
αφορμή να απολύσουν τον Άρθουρ Ουέσλι εδώ και χρόνια... κι όσο για
τον Πότερ... ο πατέρας
μου λέει πως είναι πια θέμα χρόνου να τον κλείσει το υπουργείο
στον "Άγιο Μόνγκο"... έχουν
ειδική πτέρυγα για τα άτομα που τους έστριψε από μάγια».
Ο Μαλφόι έκανε μια κορόίδευτική γκριμάτσα βγάΖοντας έξω τη
γλώσσα και γουρλώνοντας τα μάτια. Ο Κράμηε και ο Γκόιλ άρχισαν να
χασκογελούν ως συνήθως
και η Πάρκινσον να κακαρίζει.
Κάτι χτύπησε δυνατά στον ώμο τον Χάρι, σπρώχνοντας τον στην άκρη.
Ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου αργότερα, συνειδητοποίησε πως ήταν ο Νέβιλ, που
πέρασε δίπλα του σαν
σίφουνας ορμώντας στον Μαλφόι.
«Μη, Νέβιλ!»
Ο Χάρι πετάχτηκε κι άρπαξε από πίσω το μανδύα του Νέβιλ το αγόρι
όμως δεν κρατιόταν με
τίποτα, τραβιόταν να του ξεφύγει για να επιτεθεί στον Μαλφόι, που
τα είχε χαμένα.
«Βοήθησε με!» φώναξε στον Ρον ο Χάρι, καταφέρνοντας να τυλίξει το
μπράτσο του γύρω από το
λαιμό του Νέβιλ και να τον τραβήξει προς τα πίσω, μακριά από τους
Σλίθεριν. Ο Κράμπε και ο
Γκόιλ σήκωσαν τις γροθιές τους και στάθηκαν μπροστά στον Μαλφόι,
έτοιμοι για μάχη. Ο Ρον
άρπαξε τον Νέβιλ από τους αγκώνες και, μαΖί" με τον Χάρι,
κατάφεραν να τον σύρουν στην
πλευρά των Γκρίφιντορ. Το πρόσωπο του Νέβιλ ήταν κατακόκκινο η
πίεση που ασκούσε ο Χάρι
στο λαιμό του του έκοβε την ανάσα, αλλά απ' τα Χείλη του έβγαιναν
λόγια ακατάληπτα.
«Δεν... αστείο... τώρα... σου δείξω... Μόνγκο...»
Άνοιξε η πόρτα του μπουντρουμιού κι εμφανίστηκε ο Σνέιπ. Τα μαύρα
μάτια του καρφώθηκαν

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

αμέσως στα παιδιά του Γκρίφιντορ ο Χάρι κι ο Ρον πάλευαν ακόμη να
συγκρατήσουν τον Νέβιλ.
336
«Το ρίξαμε στην πάλη, Πότερ, Ουέσλι, Λονγκμπότομ;» παρατήρησε ο
Σνέιπ με την ψυχρή
ειρωνική φωνή του. «Δέκα Βαθμοί μείον από το Γκρίφιντορ. Άφησε τον
Λονγκμπότομ, Πότερ,
γιατί θα φας και τιμωρία. Περάστε όλοι μέσα».
Ο Χάρι άφησε τον Νέβιλ, που τον αγριοκοίταξε λαχανιασμένος.
«Έπρεπε να σε σταματήσω»,
κοντανάσανε ο Χαρι. «Ο Κράμπε και ο Γκόιλ θα σ' έκαναν κομμάτια».
Ο Νέβιλ δεν είπε τίποτα άρπαξε τη σάκα του και μπήκε στο
μπουντρούμι.
για τ' όνομα του Μέρλιν», είπε σιγανά ο Ρον καθώς ακολουθούσε τον
Νέβιλ. «Τι μύγα τον
τσίμπησε;»
Ο Χάρι δεν απάντησε. Ήξερε γιατί έκαιγε τόσο πολύ τον Νέβιλ το
θέμα όσων νοσηλεύονταν στον
«Άγιο Μόνγκο» με εγκεφαλικές βλάβες από μάγια, μα είχε ορκιστεί
στον Ντάμπλντορ να μη φανερώσει σε κανέναν το μυστικό του. Ακόμη κι ο ίδιος ο Νέβιλ δεν
ήξερε ότι ο Χάρι γνωρίΖε.
Ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη κάθισαν στις συνηθισμένες θέσεις τους
στο βάθος της αίθουσας κι
έβγαλαν τις περγαμηνές, τις πένες και τα βιβλία τους Χίλια Μαγικά
Βότανα και Μύκητες. Τα
παιδιά γύρω τους σχολίαΖαν ψιθυριστά την αντίδραση του Νέβιλ, αλλά
ο Σνέιπ έκλεισε την πόρτα
του μπουντρουμιού με θόρυβο και αμέσως οι ομιλίες κόπηκαν μαχαίρι.
«Όπως θα προσέξατε», είπε ο Σνέιπ με σιγανή σαρκαστική φωνή,
«σήμερα έχουμε έναν
επισκέπτη».
Έδειξε μια σκοτεινή γωνιά του μπουντρουμιού κι ο Χάρι είδε την
καθηγήτρια Άμπριτζ, που
καθόταν με το μπλοκάκι της στα γόνατα. Λοξοκοίταξε τον Ρον και την
Ερμιόνη ανασηκώνοντας τα
φρύδια του: ο Σνέιπ και η Άμπριτζ, οι δύο καθηγητές που μισούσε
πιότερο στον κόσμο.
Δυσκολευόταν να αποφασίσει αν ήθελε να κατατροπώσει ο Σνέιπ την
Άμπριτζ ή το αντίθετο.
«Σήμερα θα συνεχίσουμε με το δυναμωτικό διάλυμα, θα βρείτε τα
παρασκευάσματα σας όπως τα
αφήσατε στο προηγούμενο μάθημα αν είναι σωστά φτιαγμένα, θα
ωρίμασαν το
σαββατοκύριακο... οδηγίες...» είπε κουνώντας το ραβδί του «...
στον πίνακα. Αρχίστε».
Η καθηγήτρια Άμπριτζ πέρασε το πρώτο ημίωρο του μαθήματος
κρατώντας σημειώσεις στη
γωνιά της. Ο Χάρι ήταν περίεργος να ακούσει τις ερωτήσεις που θα
έθετε στον Σνέιπ τόσο
περίεργος, που παραμέλησε το φίλτρο του.
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337
«Αίμα σαλαμάνδρας, Χάρι!» βόγκηξε η Ερμιόνη πιάνοντας τον καρπό
του για να τον εμποδίσει
για τρίτη φορά να ρίξει λάθος συστατικό, «όχι χυμό ροδιού!»
«Καλά», είπε αφηρημένα ο Χάρι, αφήνοντας το μπουκαλάκι χωρίς να
τραβήξει τα μάτια του από
την Άμπριτζ. Εκείνη μόλις είχε σηκωθεί όρθια. «Χα», έκανε σιγανά ο
Χάρι καθώς η Άμπριτζ
πήγαινε προς το μέρος του Σνέιπ, που ήταν σκυμμένος πάνω από το
τσουκάλι του Ντιν Τόμας.
«Βλέπω ότι η τάξη είναι πολύ προχωρημένη για το επίπεδο της», είπε
κοφτά στην πλάτη του
Σνέιπ. «Μολαταύτα αμφιβάλλω αν ενδείκνυται να διδάσκονται ένα
φίλτρο όπως το δυναμωτικό
διάλυμα. Το υπουργείο θα προτιμούσε ν' αφαιρεθεί από τη διδακτέα
ύλη».
Ο Σνέιπ ανασηκώθηκε αργά και γύρισε προς το μέρος της.
«Πόσο καιρό διδάσκετε εδώ;» τον ρώτησε, με την πένα της έτοιμη να
γράψει.
«Δεκατέσσερα χρόνια», απάντησε ο Σνέιπ. Η έκφραση του ήταν
ανεξιχνίαστη. Χωρίς να τραβήξει
τα μάτια του από τον καθηγητή, ο Χάρι πρόσθεσε δυο σταγόνες στο
φίλτρο του ακούστηκε ένα
δυσοίωνο τσιτσίρισμα και το χρώμα, από τιρκουάζ, έγινε πορτοκαλί.
«Αρχικά κάνατε αίτηση για τη θέση του καθηγητή άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, αν δεν
κάνω λάθος;» τον ρώτησε η Άμπριτζ.
«Ναι», αποκρίθηκε σιγανά ο Σνέιπ.
«Αλλά απορρίφθηκε;»
Τα χείλη του Σνέιπ σφίχτηκαν. «Έτσι φαίνεται».
Η Άμπριτζ σημείωσε κάτι στο μπλοκάκι της. «Κι από τότε που
προσληφθήκατε, υποβάλλετε
τακτικά αίτηση για τη θέση της άμυνας εναντίον των σκοτεινών
τεχνών, έτσι δεν είναι;»
«Ναι», είπε ξανά ο Σνέιπ χωρίς να κουνήσει σχεδόν τα χείλη του.
Έδειχνε πολύ θυμωμένος.
«Μήπως ξέρετε γιατί ο Ντάμπλντορ σας αρνείται αυτή τη θέση;»
ρώτησε η Άμπριτζ.
«Ρωτήστε καλύτερα τον ίδιο», απάντησε κοφτά ο Σνέιπ.
«Αυτό θα κάνω», είπε μ' ένα γλυκό χαμόγελο η Άμπριτζ.
«Έχει σημασία;» ρώτησε ο Σνέιπ και τα μαύρα μάτια του έγιναν δυο
σχισμές.
«Ω, ναι», απάντησε η καθηγήτρια Άμπριτζ. «Το υπουργείο θέλει να
κατανοήσει εις βάθος το... το
ιστορικό των καθηγητών».
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Απομακρύνθηκε, πήγε στην Πάνσι Πάρκινσον κι άρχισε να τη ρωτά για
τα μαθήματα. Ο Σνέιπ
γύρισε προς την πλευρά του Χάρι και, για ένα δευτερόλεπτο, τα
Βλέμματα τους διασταυρώθηκαν.
Ο Χάρι έσκυψε Βιαστικά στο φίλτρο του, που είχε αρχίσει να πήΖει
επικίνδυνα κι ανέδιδε μια
μπόχα σαν καμένο λάστιχο.
«Πάλι μηδέν, Πότερ;» είπε χαιρέκακα ο Σνέιπ καθώς άδειαΖετο
τσουκάλι του Χάρι με μια κίνηση
του ραΒδιού του. «Στο επόμενο μάθημα θα μου φέρεις μια εργασία με
τα σωστά υλικά αυτού του
φίλτρου, εξηγώντας πού έκανες λάθος, κατάλαβες;»
«Μάλιστα», είπε θυμωμένος ο Χάρι. Ο Σνέιπ τους είχε Βάλει ήδη
εργασία κι είχε και προπόνηση
απόψε αυτό σήμαινε άλλες δυο άγρυπνες νύχτες. Του φαινόταν
απίστευτο ότι εκείνο το πρωί
ξύπνησε ευτυχισμένος. Τώρα δεν έβλεπε την ώρα να τελειώσει αυτή η
μέρα.
«Λέω να κάνω κοπάνα στη μαντική», είπε στην αυλή, μετά το
μεσημεριανό φαγητό, καθώς ο
αγέρας ανέμιΖε τους ποδόγυρους των μανδυών τους και το γείσο των
καπέλων τους. «θα κάνω
πως είμαι άρρωστος και θα γράψω την εργασία του Σνέιπ για να
γλιτώσω το ξενύχτι».
«Δεν είναι σωστό να χάσεις τη μαντική», συνέστησε αυστηρά η
Ερμιόνη.
«Ακούστε ποιος μιλάει! Εσύ έκοψες τελείως τη μαντική, μισείς την
Τρελόνι!» αγανάκτησε ο Ρον.
«Δεν τη μισώ», αντέτεινε αγέρωχα η Ερμιόνη. «Απλώς τη θεωρώ άσχετη
καθηγήτρια και μεγάλο
ψώνιο. Αλλά ο Χάρι έχασε ήδη την ιστορία της μαγείας και δεν είναι
σωστό να χάσει κι άλλα
μαθήματα σήμερα!»
Ο Χάρι δεν μπόρεσε να αγνοήσει την αλήθεια που έκρυβαν τα λόγια
της κι έτσι, μισή ώρα
αργότερα, βρισκόταν στη μυρωμένη αποπνικτική ατμόσφαιρα της
αίθουσας μαντικής, θυμωμένος
με όλους και με όλα. Η καθηγήτρια Τρελόνι τους μοίρασε ξανά τον
Ονειρο κρίτη. Ο Χάρι σκέφτηκε
ότι θα αξιοποιούσε πολύ καλύτερα την ώρα του γράφοντας την εργασία
του Σνέιπ παρά
προσπαθώντας να ερμηνεύσει φανταστικά όνειρα.
Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο πρόσωπο στην τάξη που είχε τις κακές του.
Η καθηγήτρια Τρελόνι
πέταξε νευριασμένη τον Ονειρο-κρίτη στο τραπέΖΙ του Χάρι και του
Ρον, και προχώρησε στο
επόμενο με σφιγμένα χείλη πέταξε ένα αντίτυπο στον Ντιν και τον
Σίμους,
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που παραλίγο να του έρθει κατακέφαλα, ενώ τον τελευταίο Ονειροκρίτη τον πέταξε στο στήθος
του Νέβιλ με τόση δύναμη, που εκείνος έπεσε από το κάθισμα του.
«Αρχίσουμε!» φώναξε με στριγκιά, σχεδόν υστερική, φωνή η Τρελόνι.
«Ξέρετε τι να κάνετε! Ή
είμαι τόσο κακή καθηγήτρια που δε μάθατε ούτε πώς να ανοίγετε το
βιβλίο;»
Τα παιδιά την κοίταξαν αμήχανα κι ύστερα κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
Ο Χάρι όμως κατάλαβε τι
σήμαινε αυτό. Έτσι όπως η Τρελόνι καθόταν στην καρέκλα της με την
ψηλή ράχη, βουρκωμένη
από τα νεύρα της, ο Χάρι έσκυψε και είπε στον Ρον: «Πρέπει να πήρε
την αξιολόγηση από την
επιθεώρηση που της έγινε».
«Κυρία;» είπε χαμηλόφωνα η Παρβάτι Πάτιλ (αυτή και η Λάβε-ντερ
θαύμαΖαν πάντα την
καθηγήτρια Τρελόνι). «Κυρία, σας συμβαίνει τίποτα;»
«Μπα, τίποτε, τίποτε απολύτως!» έκανε πνιχτά η καθηγήτρια Τρελόνι.
«Απλώς με πρόσβαλαν...
με συκοφάντησαν... διατύπωσαν αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος μου...
κατά τα άλλα, όμως, είμαι
μια χαρά!» Πήρε μια βαθιά ανάσα ριγώντας ταυτόχρονα κι απόστρεψε
το πρόσωπο από την
Παρβάτι, ενώ χοντρά δάκρυα κυλούσαν κάτω από τα γυαλιά της. «Δεν
είπαν τίποτα», έκρωξε,
«για τα δεκαέξι χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας... προφανώς πέρασαν
απαρατήρητα... αλλά δεν το
παίρνω κατάκαρδα, όχι!»
«Μα ποιος σας πρόσβαλε, κυρία;» ρώτησε δειλά η Παρβάτι.
«Το κατεστημένο!» αναφώνησε η καθηγήτρια Τρελόνι με βαθιά,
δραματική φωνή. «Ναι, εκείνοι
που τυφλώνονται από τα ευτελή εγκόσμια και δε Βλέπουν όπως, Βλέπω,
δεν Ξέρουν όπως
Ξέρω... φυσικά πάντα εμπνέαμε φόβο εμείς οι μάντεις, πάντα μας
κατέτρε-χαν... αυτή είναι,
αλίμονο, η μοίρα μας!» Κατάπιε με δυσκολία, σκούπισε τα μουσκεμένα
μαγουλά της με την άκρη
της εσάρπας της κι ύστερα έβγαλε από το μανίκι της ένα δαντελένιο
μαντίλι και φύσηξε δυνατά τη
μύτη της, μ' έναν ήχο που θύμισε τις κλανιές του Πιβς.
Ο Ρον γέλασε σιγανά. Η Λάβεντερ τον κατακεραύνωσε με ένα βλέμμα.
«Κυρία», είπε η Παρβάτι, «θέλετε να πείτε... σας έκανε τίποτα η
κυρία Άμπριτζ...;»
«Μη μου μιλάτε γι' αυτή τη γυναίκα!» φώναξε τότε η καθηγήτρια
Τρελόνι και πετάχτηκε όρθια, με
τα χαϊμαλιά της να κουδουνίσουν και τα γυαλιά της να σπιθίΖουν.
«Συνεχίστε, παρακαλώ, τη
δουλειά
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σας!» Και πέρασε την υπόλοιπη ώρα κόβοντας βόλτες ανάμεσα τους, με
τα δάκρυα να κυλούν
ακόμη κάτω από τα γυαλιά της ενώ τα μουρμουρητά της ηχούσαν σαν
απειλές: «...θα σηκωθώ να
φύγω... τέτοιο αίσχος... υπό επιτήρηση... αυτό θα το δούμε... πώς
τόλμησε...»
«Εσύ κι η Άμπριτζ έχετε κάτι κοινό», ψιθύρισε ο Χάρι στην Ερμιόνη
όταν συναντήθηκαν αργότερα
στο μάθημα άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. «Κι αυτή πιστεύει
ότι η Τρελόνι είναι σκέτη
απάτη... την έθεσε υπό επιτήρηση...»
Η Άμπριτζ μπήκε στην αίθουσα την ώρα που μιλούσε ο Χάρι, με το
βελούδινο μαύρο φιόγκο της
στα μαλλιά και μια έκφραση απέραντης αυταρέσκειας.
«Καλησπέρα, παιδιά».
«Καλησπέρα, κυρία Άμπριτζ», είπαν με μια φωνή.
«Παρακαλώ, κρυφτέ τα ραβδιά σας».
Αυτή τη φορά δεν ακούστηκε κανένας θόρυβος, γιατί κανένας δεν είχε
μπει στον κόπο να βγάλει
το ραβδί του.
«Ανοίξτε, παρακαλώ, τη θεωρία της Αμυντικής Μαγείας στη σελίδα 34
και διαβάστε το τρίτο
κεφάλαιο, με τίτλο "Τρόποι Ειρηνικής Αντιμετώπισης Μαγικών
Επιθέσεων". Δεν υπάρχει
λόγος...»
«...να μιλάτε», μουρμούρισαν ταυτόχρονα ο Ρον κι η Ερμιόνη.
«Δεν έχει προπόνηση σήμερα», είπε πνιχτά η Αντζέλικα όταν ο Χάρι,
ο Ρον κι η Ερμιόνη γύρισαν
στο εντευκτήριο μετά το βραδινό φαγητό.
«Μα δε νευρίασα!» αναφώνησε με απόγνωση ο Χάρι. «Δεν έβγαλα άχνα,
Αντζέλικα, σ' τ'
ορκίζομαι!»
«Το ξέρω, το ξέρω», είπε με δυστυχισμένο ύφος η Αντζέλικα. «Είπε
ότι θέλει χρόνο να το
σκεφτεί».
«Να σκεφτεί τι;» ρώτησε θυμωμένος ο Ρον. «Στους Σλίθεριν έδωσε
αμέσως άδεια, σ' εμάς γιατί
όχι;»
Ο Χάρι όμως καταλάβαινε πόσο άρεσε στην Άμπριτζ να τους κρατά σε
αγωνία με τη δαμόκλειο
σπάθη της απαγόρευσης που κρεμόταν πάνω από την ομάδα του
Γκρίφιντορ, και ήταν σίγουρος
ότι δε θα βιαΖόταν να δώσει τέλος στο μαρτύριο τους.
«Ας το δούμε από την ευχάριστη πλευρά», είπε η Ερμιόνη.
«Τουλάχιστον τώρα θα έχετε χρόνο
για τις εργασίες του Σνέιπ!»
341
«Αυτή είναι η ευχάριστη πλευρά;» σάρκασε ο Χάρι, ενώ ο Ρον
κοιτούσε δύσπιστα την Ερμιόνη.
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«Αντί να παίζουμε κουίντιτσ να δια-βάΖουμε για τα φίλτρα;»
Ο Χάρι ρίχτηκε σε μια καρέκλα, έβγαλε απρόθυμα από την τσάντα του
την εργασία των φίλτρων
και στρώθηκε στη δουλειά. Ήταν όμως δύσκολο να συγκεντρωθεί- αν
και ήξερε ότι ο Σείριος θα
αργούσε πολύ να εμφανιστεί, έριχνε κάθε τόσο κλεφτές ματιές στις
φλόγες. Στο δωμάτιο
επικρατούσε ένας απίστευτος σαματάς ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν
τελειοποιήσει κάποιο από τα
πονηρά Ζαχαρωτά τους και το επιδείκνυαν εναλλάξ σε ένα κοινό που
ΖητωκραύγαΖε και
χειροκροτούσε.
Πρώτα έκοβε ο Φρεντ μια δαγκωνιά από την πορτοκαλιά άκρη του
Ζαχαρωτού του κι άρχίΖε να
ξερνάει θεαματικά σε έναν κουβά που είχε μπροστά του. Στη
συνέχεια, κατάπινε την κόκκινη άκρη
και σταμάταγε αμέσως να ξερνάει. Ο Αι Τζόρνταν, που εκτελούσε χρέη
βοηθού, εξαφάνιζε σε
τακτά διαστήματα τα ξερατά με μια βαριεστημένη κίνηση του ραβδιού
του, χρησιμοποιώντας το
ίδιο ξόρκι με το οποίο εξαφάνιΖε ο Σνέιπ τα μαγικά φίλτρα του
Χάρι.
Με όλη αυτή τη φασαρία από τα αναγουλιάσματα του εμετού, τις
Ζητωκραυγές των μαθητών και
τις παραγγελίες που έπαιρναν ο Φρεντ κι ο Τζορτζ, ήταν αφάνταστα
δύσκολο για τον Χάρι να
συγκεντρωθεί στη σωστή μέθοδο παρασκευής του δυναμωτικού
διαλύματος. Κι η Ερμιόνη δε
βοηθούσε διόλου την κατάσταση τα περιφρονητι-κά ρουθουνίσματά της
ήταν ακόμη πιο
ενοχλητικά από τις επευφημίες και το θόρυβο των ξερατών που
έσκαγαν στον πάτο του κουβά.
«Σταμάτησε τους επιτέλους!» της είπε νευριασμένος καθώς διέγραφε
για τέταρτη φορά τη
λανθασμένη ποσότητα σκόνης από νύχι γκρίφιν.
«Δεν μπορώ, τυπικά δεν κάνουν τίποτα κακό», είπε με σφιγμένα
δόντια η Ερμιόνη. «Έχουν
δικαίωμα να τρώνε ότι τους καπνίσει, και κανένας κανονισμός δεν
απαγορεύει στους υπόλοιπους
ηλίθιους να αγοράσουν αυτά τα παρασκευάσματα, εκτός αν αποδειχτεί
πως είναι επικίνδυνα για
την υγεία τους — πράγμα που, όπως βλέπεις, δε συμβαίνει».
Ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη κοίταξαν τον Τζορτζ που εκτόξευσε μια
ρουκέτα στον κουβά, έφαγε
το υπόλοιπο Ζαχαρωτό και ίσιωσε το κορμί χαμογελώντας πλατιά, ενώ
παράλληλα άνοιξε τα
χέρια του για να προκαλέσει χειροκροτήματα.
342
«Δεν μπορώ να καταλάΒω γιατί πήραν μόνο τρία ΚΔΜ ο Φρεντ και ο
Τζορτζ», είπε ο Χάρι, την
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ώρα που οι δίδυμοι μαΖί με τον Λι μάΖευαν χρυσά νομίσματα από το
συγκεντρωμένο πλήθος.
«Ξέρουν καλά την τέχνη τους».
Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τους δίδυμους Ουέ-σλι
άργησε πολύ να διαλυθεί, κι
ο Φρεντ, ο Τζορτζ και ο Λι κάθισαν ακόμη περισσότερο για να
μετρήσουν τις εισπράξεις τους.
Έτσι, ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν έμειναν επιτέλους μόνοι στο
εντευκτήριο ο Χάρι, ο Ρον κι
η Ερμιόνη. Ο Φρεντ, που Βγήκε τελευταίος, είχε κλείσει πίσω του
την πόρτα, κουδουνίζοντας
επιδεικτικά το κουτί με τις χρυσές γαλέρες υπό το περιφρονητικό
Βλέμμα της Ερμιόνης. Ο Χάρι,
που είχε σημειώσει ελάχιστη πρόοδο στην εργασία του Σνέιπ,
αποφάσισε να διακόψει για κείνο
το Βράδυ. Καθώς μάΖευε τα ΒιΒλία του, ο Ρον, που λαγοκοιμόταν σε
μια πολυθρόνα, μούγκρισε
πνιχτά, ανασηκώθηκε και κοίταξε αγουροξυπνημένος τη φωτιά.
«Ο Σείριος!» είπε.
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Στις φλόγες είχε εμφανιστεί το
αναμαλλιασμένο μελαχρινό κεφάλι του
Σείριου.
«Γεια», χαμογέλασε.
«Γεια», είπαν εν χορώ ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη, γονατίζοντας
στο χαλάκι του τζακιού. Ο
ΣτραΒοπόδαρος γουργούρισε δυνατά και πλησίασε στη φωτιά
προσπαθώντας, παρά την κάψα,
να τρίψει το κεφάλι του στο πρόσωπο του Σείριου.
«Πώς πάνε τα πράγματα;» ρώτησε ο Σείριος.
«Χάλια», απάντησε ο Χάρι ενώ η Ερμιόνη τραΒούσε μακριά τον
ΣτραΒοπόδαρο για να μην
τσουρουφλίσει τα μουστάκια του. «Το υπουργείο εξέδωσε κι άλλο
διάταγμα που απαγορεύει,
μεταξύ άλλων, τις ομάδες κουίντιτς...»
«Και τις μυστικές οργανώσεις άμυνας εναντίον των σκοτεινών
τεχνών;» ρώτησε ο Σείριος.
Έπεσε σιωπή.
«Πού το ξέρεις;» ρώτησε τελικά ο Χάρι.
«Άλλη φορά να διαλέγετε πιο προσεκτικά τους τόπους συνάντησης
σας», χαμογέλασε ακόμη πιο
πλατιά ο Σείριος. «Στη "Γουρου-νοκεφαλή" Βρήκατε να πάτε;»
«Και πού να πηγαίναμε, στα "Τρία Σκουπόξυλα";» αντέτεινε η
Ερμιόνη. «Όπου γίνεται πατείς με
πατώ σε και...»
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Ι
«Πράγμα που σημαίνει πως είναι πιο δύσκολο να κρυφακούσει κανείς»,
είπε ο Σείριος. «Έχεις
πολλά να μάθεις, Ερμιόνη».
«Ποιος μας άκουσε;» Ζήτησε να μάθει ο Χάρι.
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«Μα, φυσικά, ο Μάντουνγκους», είπε ο Σείριος και, Βλέποντας το
απορημένο ύφος τους, έβαλε
τα γέλια. «Ήταν η μάγισσα με το πέπλο».
«Ο Μάντουνγκους;» σάστισε ο Χάρι. «Τι γύρευε αυτός εκεί;»
«Εσύ τι λες;» ρώτησε ανυπόμονα ο Σείριος. «Σε παρακολουθούσε,
φυσικά».
«Με παρακολουθείτε ακόμη;» ρώτησε θυμωμένος ο Χάρι. «Και πολύ καλά
κάνουμε», αποκρίθηκε
ο Σείριος, «αφού, στην πρώτη σου κιόλας έξοδο, έστησες μια
παράνομη οργάνωση άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών», πρόσθεσε, αλλά δε φαινόταν
ούτε ανήσυχος ούτε θυμωμένος. Απεναντίας, έδειχνε να καμαρώνει για
τον Χάρι.
«Και γιατί δε μας φανερώθηκε ο ΣΒουνιάς;» ρώτησε κάπως
απογοητευμένος ο Ρον. «θα ήταν
χαρά μας να τον δούμε λιγάκι».
«Του έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη "Γουρουνοκεφαλή" εδώ και μια
εικοσαετία», εξήγησε ο
Σείριος, «κι αυτός ο μπάρμαν έχει μνήμη καμήλας. Όταν έπιασαν τον
Στούρτζίς, χάσαμε τον εφεδρικό αόρατο μανδύα του Μούντι κι έτσι ο ΣΒουνιάς μεταμφιέΖεται
τακτικά σε μάγισσα τώρα
τελευταία... ας είναι... Ρον, ορκίστηκα στη μητέρα σου να σου δώσω
ένα μήνυμα». «Αλήθεια;»
έκανε φοβισμένος ο Ρον.
«Λέει να μη συμμετάσχεις για κανέναν απολύτως λόγο σε μυστική
παράνομη οργάνωση για την
άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Λέει ότι θα σε αποβάλουν δια
παντός και θα καταστραφεί
το μέλλον σου. Λέει ότι έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου να μάθεις
να προστατεύεις τον εαυτό
σου κι ότι είσαι πολύ μικρός για να ασχοληθείς μ' αυτά τα θέματα.
ΣυμΒουλεύει επίσης», ο Σείριος
στράφηκε στους άλλους δύο, «τον Χάρι και την Ερμιόνη να μην
ανακατευτούν σε αυτή την
οργάνωση, αν και παραδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να τους το
απαγορεύσει, και γι' αυτό τους
εκλιπαρεί να ακούσουν τη συμΒουλή της που είναι για το καλό τους.
θα σας τα έγραφε όλα αυτά
αλλά, αν υποκλαπεί το μήνυμα της κουκουΒάγιας, θα βρείτε τον μπελά
σας, και δεν μπορεί να
σας μιλήσει η ίδια γιατί απόψε έχει Βάρδια».
«Τι Βάρδια;» ρώτησε βιαστικά ο Ρον.
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«Να μη σε νοιάΖει, δουλειά του Τάγματος», απάντησε ο Σείριος.
«Έτσι έδωσε σ' εμένα το
μήνυμα, και να την ενημερώσετε ότι σας το είπα γιατί δε μου έχει
εμπιστοσύνη».
Ακολούθησε ακόμη μία παύση, στη διάρκεια της οποίας ο Στραβοπόδαρος νιαούριΖε

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

προσπαθώντας να απλώσει το πόδι του στο πρόσωπο του Σείριου κι ο
Ρον ψηλαφούσε
αφηρημένα μια τρύπα στο χαλάκι.
«Δηλαδή, θέλεις να υποσχεθώ ότι δε θα συμμετάσχω στην ομάδα
άμυνας;» μουρμούρισε τέλος ο
Ρον.
«Εγώ; Όχι Βέβαια!» είπε ξαφνιασμένος ο Σείριος. «Έχω ενθουσιαστεί
με την ιδέα!»
«Αλήθεια;» αναθάρρησε ο Χάρι.
«Φυσικά!» απάντησε ο Σείριος. «Νομίσεις πως ο πατέρας σου κι εγώ
θα σκύβαμε το κεφάλι και
θα παίρναμε διαταγές από μια στρίγκλα σαν την Άμπριτζ;»
«Μα... μα πέρυσι μου έλεγες να προσέχω και να μη ρισκάρω...»
«Πέρυσι, είχαμε πληροφορίες ότι είχε διεισδύσει κάποιος στο
"Χόγκουαρτς" και προσπαθούσε να
σε σκοτώσει!» διευκρίνισε εκνευρισμένος ο Σείριος. «Φέτος, ξέρουμε
ότι υπάρχει κάποιος έξω
από το "Χόγκουαρτς" που θέλει να μας σκοτώσει όλους, γι' αυτό
βρίσκω εξαιρετική την ιδέα να
ασκηθείτε στην άμυνα!»
«Κι αν μας αποβάλουν;» είπε τότε η Ερμιόνη με μιαν απορημένη
ματιά.
Ο Χάρι γύρισε σαστισμένος προς το μέρος της. «Μα ήταν δική
σου η ιδέα, Ερμιόνη!»
«Το ξέρω. Απλώς θέλω ν' ακούσω τη γνώμη του Σείριου», εξήγησε
εκείνη ανασηκώνοντας τους
ώμους.
«Καλύτερα να σας αποβάλουν και να μπορείτε να αμυνθείτε παρά να
μείνετε στο σχολείο και να
έχετε μαύρα μεσάνυχτα», απάντησε ο Σείριος.
«Ν' αγιάσει το στόμα σου!» είπαν ενθουσιασμένοι ο Χάρι και ο
Ρον.
«Λοιπόν, πώς οργανώσατε την ομάδα σας;» ρώτησε ο Σείριος. «Πού θα
συναντιέστε;»
«Αυτό είναι το πρόβλημα», έκανε ο Χάρι. «Δεν έχουμε πού να
πάμε».
«Στην καλύβα που ουρλιάΖει;» πρότεινε ο Σείριος.
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«Ωραία ιδέα!» φώναξε ο Ρον, αλλά η Ερμιόνη κοντανάσανε
συλλογισμένη κι οι άλλοι τρεις
στράφηκαν προς το μέρος της. Το κεφάλι του Σείριου γύρισε μες στις
φλόγες.
«'Όταν πηγαίνατε εσείς σχολείο, Σείριε», άρχισε η Ερμιόνη, «ήσαστε
μόνο τέσσερις στις
συναντήσεις σας στην καλύβα, μεταμορφωμένοι σε Ζώα ή, στην ανάγκη,
στριμωγμένοι μέσα σε
έναν αόρατο μανδύα. Εμείς όμως είμαστε είκοσι οκτώ και κανείς μας
δεν είναι Ζωομάγος, οπότε
θα χρειαΖόταν ένας αόρατος μανδύας σε διαστάσεις αντίσκηνου...»
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«Έχεις δίκιο», είπε απογοητευμένος ο Σείριος. «Τέλος πάντων, είμαι
σίγουρος ότι θα σκεφτείτε
κάτι. Παλιά υπήρχε ένα ευρύχωρο μυστικό πέρασμα πίσω από το μεγάλο
καθρέφτη του τέταρτου
ορόφου. Ίσως σας χωράει να εξασκείστε εκεί».
«Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ μου είπαν πως έφραξε», τον πληροφόρησε ο
Χάρι. «Από κατάρρευση ή
κάτι τέτοιο».
«Α», έκανε κατσουφιασμένος ο Σείριος. «Καλά, θα σκεφτώ και θα
σας...»
Σταμάτησε απότομα. Το πρόσωπο του ξαφνικά ταράχτηκε, πάνια-σε.
Γύρισε στο πλάί σαν να
κοίταΖε το χτιστό τοίχωμα του τζακιού.
«Σείριε;» είπε ανήσυχος ο Χάρι.
Αλλά αυτός εξαφανίστηκε. Ο Χάρι κοίταξε έκπληκτος τις φλόγες κι
ύστερα στράφηκε στον Ρον και
στην Ερμιόνη.
«Γιατί έφυ...»
Η Ερμιόνη αναφώνησε τρομαγμένη και πετάχτηκε όρθια, κοι-ταΖοντας
τη φωτιά.
Ένα χέρι ξεπετάχτηκε από τις φλόγες ψαχουλεύοντας σαν να
προσπαθούσε να αρπάξει κάτι ένα
χέρι με κοντόχοντρα δάχτυλα, φορτωμένα κακόγουστα παλαιικά
δαχτυλίδια.
Τα τρία παιδιά το έβαλαν στα πόδια. Στην πόρτα του κοιτώνα των
αγοριών, ο Χάρι κοντοστάθηκε
και κοίταξε πίσω. Το χέρι της Άμπριτζ πασπάτευε ακόμη μες στις
φλόγες, σαν να ήξερε πού βρισκόταν πριν από λίγο το κεφάλι του Σείριου κι ήταν αποφασισμένη να
το πιάσει.
Ο Στρατός του Ντάμπλντορ
Η Άμπριτζ διαβάΖει την αλληλογραφία σου, Χάρι. Δεν υπάρχει άλλη
εξήγηση».
«Λες να επιτέθηκε αυτή στη Χέντβιχ;» ρώτησε εξοργισμένος ο Χάρι.
«Είμαι βέβαιη», είπε σκυθρωπά η Ερμιόνη. «Πρόσεχε το Βάτραχο σου,
θα σου φύγει».
Ο Χάρι σημάδεψε με το ραβδί του το βάτραχο που χοροπηδούσε στην
άκρη του τραπεΖίου.
«Πρόσελθε!» είπε κι ο βάτραχος πέταξε στο χέρι του σαν να τον
τράβηξε ένας ισχυρός μαγνήτης.
Τα ξόρκια ήταν ένα μάθημα που προσφερόταν για εμπιστευτικές
συΖητήσεις επικρατούσε πάντα
τόση βαβούρα, που ήταν δύσκολο να ακούσουν αδιάκριτα αφτιά. Σήμερα
η τάξη ήταν γεμάτη
βατράχους που KOaζαν, κοράκια που έκρωΖαν, ενώ η δυνατή βροχή
χτυπούσε σαν ταμπούρλο
τα τζάμια των παραθύρων. Η ψιθυριστή συΖήτηση του Χάρι, του Ρον
και της Ερμιόνης, για το
πώς κινδύνευσε ο Σείριος να πιαστεί από την Άμπριτζ, περνούσε
τελείως απαρατήρητη.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Το υποψιάστηκα από τότε που σε κατηγόρησε ο Φιλτς ότι παρήγγειλες
βόμβες κοπριάς, γιατί
μου φάνηκε πολύ ηλίθιο ένα τέτοιο ψέμα», εξήγησε η Ερμιόνη, «θέλω
να πω, αν τελικά ο Φιλτς το
διάβαΖε το γράμμα σου, θα έβλεπε ότι δεν παρήγγειλες τίποτα
τέτοιο, οπότε δεν κινδύνευες να
βρεις τον μπελά σου. Αποκλείεται δηλαδή να έκανε κανείς τόσο
άνοστη φάρσα. Αλλά έπειτα
σκέφτηκα: κι αν γύρευε κάποιος δικαιολογία για να διαβάσει την
αλληλογραφία σου; θα ήταν ένας
πολύ έξυπνος τρόπος για να φτάσει το
347
γράμμα σου στα χέρια της Άμπριτζ. θα έδινε, εμπιστευτικά δήθεν,
την πληροφορία στον Φιλτς για
να κάνει αυτός τη βρομοδουλειά, δηλαδή να κατασχέσει το γράμμα
σου, και ύστερα, είτε θα
έβρισκε τρόπο να του το κλέψει είτε θα απαιτούσε να το δει — δε
νομίσω πως θα έφερνε
αντίρρηση ο Φιλτς, πότε υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των μαθητών
για να το κάνει τώρα;
Πρόσεξε, Χάρι, θα τον λιώσεις το βάτραχο!»
Ο Χάρι κοίταξε το χέρι του. Πράγματι, έσφιγγε τόσο δυνατά το
βάτραχο του, που του είχαν
πεταχτεί τα μάτια έξω. Τον άφησε βιαστικά πάνω στο τραπεΖί.
«Χτες το βράδυ ο Σείριος τη γλίτωσε παρά τρίχα», είπε η Ερμιόνη.
«Αναρωτιέμαι αν ξέρει η
Άμπριτζ πόσο κοντά έφτασε στην επιτυχία. Σιώπησε!»
Ο βάτραχος με τον οποίο εξασκούνταν στο ξόρκι σιγής μουγκάθηκε στη
μέση του κοασμού του
και την κοίταξε εχθρικά.
«Αν έπιανε τον Σναφλς...»
Ο Χάρι απόσωσε τη φράση της: «... Σήμερα το πρωί θα βρισκόταν στο
ΑΖκαμπάν». Κούνησε
αφηρημένα το ραβδί του ο βάτραχος του φούσκωσε σαν πράσινο μπαλόνι
κι έβγαλε ένα
διαπεραστικό σφύριγμα.
«Σιώπησε!» είπε βιαστικά η Ερμιόνη σημαδεύοντας με το ραβδί της το
βάτραχο, που
ξεφούσκωσε αθόρυβα. «Μία είναι η λύση: να μην το ξανακάνει. Δεν
ξέρω όμως πώς θα τον
ειδοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να του στείλουμε κουκουβάγια».
«Δε νομίσω πως θα το ρισκάρει», παρενέβη ο Ρον. «Δεν είναι χαΖός,
ξέρει πόσο κινδύνεψε.
Σιώπησε!»
Το μεγάλο πανάσχημο κοράκι που είχε μπροστά του έκρωξε ειρωνικά.
«Σιώπησε. ΣΙΩΠΗΣΕΙ»
Το κοράκι έκρωξε ακόμη πιο δυνατά.
«Είναι λάθος η κίνηση του ραβδιού σου», σχολίασε η Ερμιόνη
κοιτώντας επικριτικά τον Ρον. «Δεν
πρέπει να το κουνάς οριζοντια, πρέπει να το χτυπάς».
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«Τα κοράκια είναι δυσκολότερα από τους βατράχους», είπε εριστικά ο
Ρον.
«Ας αλλάξουμε, λοιπόν», πρότεινε η Ερμιόνη. Πήρε το κοράκι του Ρον
και το αντικατέστησε με το
βάτραχο της. «Σιώπησε!» Το κοράκι συνέχισε να ανοιγοκλείνει το
μυτερό του ράμφος αλλά δεν
έβγαινε κανένας ήχος.
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«Πολύ ωραία, δεσποινίς ΓκρέινίΖερ!» ακούστηκε η φωνή του καθηγητή
Φλίτγουικ κάνοντας τα
τρία παιδιά να αναπηδήσουν. «Ας δούμε τώρα κι εσένα, Ουέσλι».
«Τι...; Α... ναι», έκανε αναψοκοκκινισμένος ο Ρον. «Ε... σιώπησε!»
είπε και κατέβασε με τόση
φόρα το ραβδί του, που χτύπησε το βάτραχο στο μάτι. Εκείνος άρχισε
να κοάΖει πονεμένα και
πήδησε από το τραπεΖί.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Χάρι και ο Ρον πήραν πρόσθετη εργασία για
το ξόρκι σιγής.
Στο διάλειμμα έμειναν μέσα γιατί έβρεχε. Βρήκαν θέσεις σε μια
πολύβουη κατάμεστη τάξη του
πρώτου ορόφου, όπου ο Πιβς αιωρούνταν νωχελικά κοντά στον
πολυέλαιο, πετώντας κάθε τόσο
πώματα μελανοδοχείου στα κεφάλια τους. Δεν είχαν προλάβει να
καθίσουν όταν φάνηκε η
Αντζέλικα, που διέσχίΖε το πλήθος κι ερχόταν προς το μέρος τους.
«Πήρα άδεια!» είπε. «Για την ανασύσταση της ομάδας!»
«Τελεία!» φώναξαν ο Χάρι και ο Ρον.
Η Αντζέλικα χαμογελούσε πλατιά. «Πήγα στη ΜακΓκόναγκαλ, που κάτι
μου λέει ότι απευθύνθηκε
στον Ντάμπλντορ. Πάντως, η Άμπριτζ δεν μπόρεσε να αρνηθεί. Χα!
Λοιπόν, απόψε στις επτά στο
γήπεδο, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Ξέρετε ότι μας μένουν μόλις
τρεις βδομάδες μέχρι τον
πρώτο μας αγώνα;» είπε κι απομακρύνθηκε σκύβοντας για να αποφύγει
ένα πώμα του Πιβς, που
χτύπησε έναν πρωτοετή κι ύστερα εξαφανίστηκε.
Το χαμόγελο του Ρον έσβησε όταν κοίταξε από το παράθυρο έξω έβρεχε
καταρρακτωδώς.
«ΕλπίΖω να ξανοίξει ο καιρός. Τι έχεις, Ερμιόνη;»
ΚοίταΖε κι εκείνη το παράθυρο αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε
εστιάσει πουθενά
συγκεκριμένα. Το βλέμμα της ήταν άδειο, το πρόσωπο της
συννεφιασμένο.
«Σκέφτομαι...» είπε κατσουφιασμένη.
«Τον Σεί... τον Σναφλς;» ρώτησε ο Χάρι.
«Όχι... όχι ακριβώς...» απάντησε αργόσυρτα η Ερμιόνη.
«Αναρωτιόμουν... αν είναι σωστό αυτό
που κάνουμε...»
Ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν.
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«Τώρα μας φώτισες», είπε ο Ρον. «Έχεις την καλοσύνη να μας
εξηγήσεις τι εννοείς;»
Η Ερμιόνη τον κοίταξε σαν να αντιλαμβανόταν μόλις τώρα την
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παρουσία του. «Αναρωτιόμουν», είπε με πιο δυνατή φωνή, «αν είναι
σωστό αυτό που κάνουμε: η
οργάνωση για τη μελέτη της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών».
«Τι;» έκαναν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
«Μα δική σου ήταν η ιδέα!» είπε αγανακτισμένος ο Ρον.
«Το ξέρω», συμφώνησε η Ερμιόνη πλέκοντας νευρικά τα χέρια της.
«Αλλά μετά τη συΖήτησή μας
με τον Σναφλς...»
«Μα αυτός ενθουσιάστηκε», την έκοψε ο Χάρι.
«Ναι», συνέχισε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας το παράθυρο. «Ναι, αυτό
ακριβώς είναι που μου
δημιουργεί επιφυλάξεις...»
Εκείνη τη στιγμή ο Πιβς πέταξε από πάνω τους κρατώντας ένα
φυσοκάλαμο αυτομάτους όλοι
σκέπασαν τα κεφάλια τους με τις σάκες μέχρι να περάσει.
«Δεν κατάλαβα καλά», είπε θυμωμένος ο Χάρι καθώς κατέβαΖε τη σάκα
του. «θέλεις να το
ακυρώσουμε επειδή συμφωνεί ο Σείριος;»
Τώρα η Ερμιόνη είχε ένα νευρικό, δυστυχισμένο ύφος. «Δηλαδή εσύ
εμπιστεύεσαι την κρίση του,
Χάρι;» ρώτησε με σκυμμένο το κεφάλι.
«Απόλυτα!» δήλωσε εκείνος. «Μου δίνει πάντα τις καλύτερες
συμβουλές!»
Ένα πώμα σφύριξε δίπλα τους και πέτυχε την Κάτι Μπελ στο αφτί. Η
Κάτι πετάχτηκε όρθια κι
άρχισε να εκσφενδονίΖει διάφορα αντικείμενα στον Πιβς. Πέρασαν
κάμποσες στιγμές πριν μιλήσει
η Ερμιόνη, αφού διάλεξε με προσοχή τα λόγια της.
«Δε νομίσεις πως έχει γίνει κάπως... κάπως απερίσκεπτος... από
τότε που Ζει έγκλειστος στην
Γκρίμολντ Πλέις; Δε νομίσεις πως... πως Ζει μέσα από μας;»
«Τι πάει να πει Ζει μέσα από μας;» νευρίασε ο Χάρι.
«Εννοώ... θα του άρεσε πολύ να οργανώσει μια ομάδα άμυνας κάτω από
τη μύτη του
υπουργείου... και νομίΖω ότι νιώθει απαίσια που δεν μπορεί να
προσφέρει τίποτα στο Τάγμα...
και γι' αυτόν το λόγο... παρακινεί εμάς».
Ο Ρον την κοίταΖε έκπληκτος. «Τελικά είχε δίκιο ο Σείριος», είπε.
«θυμίσεις τη μάνα μου».
Η Ερμιόνη δάγκωσε τα χείλη της χωρίς να απαντήσει. Το κουδούνι
χτύπησε τη στιγμή που ο Πιβς
έκανε μια βουτιά προς το μέρος της Κάτι κι άδειαΖε ένα
μελανοδοχείο στο κεφάλι της.
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Ο καιρός δε βελτιώθηκε μέχρι το Βράδυ. Στις επτά η ώρα, που ο Χάρι κι ο Ρον πήγαιναν στο
γήπεδο του κουίντιτσ, έγιναν μούσκεμα μέσα σε λίγα λεπτά ενώ τα
πόδια τους γλιστρούσαν στο
βρεγμένο γρασίδι. Ο ουρανός είχε το μελανό χρώμα της καταιγίδας κι
ένιωσαν ανακούφιση μόλις
μπήκαν στα Ζεστά, φωτισμένα αποδυτήρια, αν και ήξεραν πως ήταν
προσωρινή η ανάπαυλα.
Βρήκαν τον Φρεντ και τον Τζορτζ να συΖητούν αν θα χρησιμοποιούσαν
τα πονηρά Ζαχαρωτά
τους για να κάνουν κοπάνα από την προπόνηση.
«... αλλά βάΖω στοίχημα ότι θα το καταλάβει», ακούστηκε να λέει ο
Φρεντ με την άκρη των
χειλιών του. «Το λάθος μου ήταν που της πρότεινα χθες να αγοράσει
παστίλιες εμετού».
«Τότε, ας πάρουμε σοκολατάκια πυρετού», μουρμούρισε ο Φρεντ, «που
δεν τα έχουμε δείξει σε
κανέναν...»
«Λέτε να πιάσει;» ρώτησε ο Ρον ενώ δυνάμωνε ο θόρυβος της βροχής
στη στέγη, όπως και το
ουρλιαχτό του ανέμου.
«Αμέ», είπε ο Φρεντ, «ανεβάΖεις αμέσως πυρετό».
«Ναι αλλά βγάΖεις κι αυτά τα αναθεματισμένα τα σπυράκια με πύον»,
πρόσθεσε ο Τζορτζ, «και
δεν έχουμε βρει ακόμη τρόπο να
τα ξεφορτωθούμε».
«Δε βλέπω τίποτα σπυράκια», είπε ο Ρον κοιτάΖοντας τους αδελφούς
του.
«Ε... δε φαίνονται», εξήγησε κατσουφιασμένος ο Φρεντ. «Βρίσκονται
σε ένα σημείο που δεν
εκθέτουμε σε κοινή θεά».
«Αλλά σε πεθαίνουν στον πόνο όταν κάθεσαι στο σκουπο...»
«Εντάξει, παιδιά, ακούστε», φώναξε η ΑντζέΛικα βγαίνοντας από το
γραφείο του αρχηγού. «Ξέρω
πως ο καιρός δεν είναι ιδανικός, πιθανόν όμως να παίξουμε με το
Σλίθεριν υπό παρόμοιες
συνθήκες, γι' αυτό καλό είναι να πάρουμε μια γεύση. Χάρι, δεν
είχες κάνει κάτι στα γυαλιά σου
ώστε να μη θαμπώνουν από τη βροχή, σε έναν αγώνα με το Χάφλπαφλ
που είχε καταιγίδα;»
«Η Ερμιόνη το είχε κάνει», αποκρίθηκε ο Χάρι- Τράβηξε τα γυαλιά
του, τα χτύπησε με το ραβδί
και είπε: «Αδιάβροχους!»
«Νομίσω ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό», πρότεινε η Αντζελικα. «Αν μπορέσουμε να
προστατεύσουμε από τη βροχή τα πρόσωπα μας, θα έχουμε καλύτερη
ορατότητα. Όλοι μαζι,
παιδιά: Αδιάβροχους! Ωραία. Φύγαμε».
Έκρυψαν στις τσέπες τα ραβδιά τους, φορτώθηκαν στον ώμο τα
σκουπόξυλά τους κι
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ακολούθησαν την Αντζέλικα.
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Προχώρησαν μέχρι το κέντρο του γηπέδου τσαλαβουτώντας στις λάσπες.
Η ορατότητα ήταν
ελάχιστη ακόμη και με το αδιαβροχοποιη-τικό ξόρκι. Στο μεταξύ
σουρούπωνε κι η βροχή δεν
έλεγε να κόψει. «Μόλις σφυρίξω, ξεκινάμε», φώναξε η Αντζέλικα. Ο
Χάρι απογειώθηκε
τινάΖοντας λάσπες προς όλες τις κατευθύνσεις, και πήρε ύψος
ωθούμενος από τον άνεμο.
Αναρωτιόταν πώς θα έβλεπε τη χρυσή μπάλα με τέτοιο καιρό. Ήδη
δυσκολευόταν φοβερά να
διακρίνει τη μαύρη μπάλα — πριν ξεκινήσει καλά καλά η προπόνηση,
απείλησε να τον ρίξει από
το σκουπόξυλό του αναγκάστηκε να κάνει περιστροφή χαλαρής κράτησης
για να την αποφύγει.
Δυστυχώς δεν το είδε αυτό η Αντζέλικα. Η αρχηγός τους, βέβαια, δεν
μπορούσε να δει τίποτα
κανείς δεν έβλεπε τι έκαναν οι άλλοι. Ο άνεμος δυνάμωνε ολοένα
περισσότερο. Ο Χάρι άκουγε
από μακριά τον πνιχτό θόρυβο της βροχής που μαστίγωνε αλύπητα την
επιφάνεια της λίμνης.
Η Αντζέλικα τους κράτησε καμιά ώρα στο γήπεδο προτού παραδεχτεί
την ήττα της. Κατόπιν
οδήγησε στα αποδυτήρια τη μουσκεμένη, καταταλαιπωρημένη ομάδα της
επιμένοντας πως η
προπόνηση δεν ήταν χάσιμο χρόνου, αν και αυτό δεν το πίστευε ούτε
η ίδια. Ο Φρεντ κι ο
Τζορτζ ήταν πολύ τσαντισμένοι περπατούσαν με ανοιχτά τα πόδια και
βογκούσαν σε κάθε τους
βήμα. Ο Χάρι τους άκουσε να παραπονιούνται χαμηλόφωνα καθώς
σκουπίΖε τα μαλλιά του.
«ΝομίΖω ότι μερικά απ' τα δικά μου έσπασαν», είπε ο Φρεντ με
υπόκωφη φωνή.
«Τα δικά μου όχι», βόγκηξε ο Τζορτζ. «θα έλεγα πως φούσκωσαν ακόμη
περισσότερο, με
πεθαίνουν στον πόνο...» «ΟΧ!» έκανε ο Χάρι.
Πίεσε την πετσέτα στο πρόσωπο του κλείνοντας τα μάτια από τον
πόνο. Το σημάδι στο μέτωπο
του τον σούβλίΖε πάλι" είχε καιρό να τον πονέσει τόσο δυνατά.
«Τι έπαθες;» ρώτησαν κάμποσες φωνές. Ο Χάρι κατέβασε την πετσέτα.
Έβλεπε θολά τα πάντα
γύρω του στ' αποδυτήρια γιατί δε φορούσε τα γυαλιά του, αλλά
καταλάβαινε πως είχαν στραφεί
όλοι προς το μέρος του. «Τίποτα», μουρμούρισε. «Ε... χτύπησα το
μάτι μου, αυτό είναι όλο».
Κοίταξε όμως με νόημα τον Ρον. Όταν έφυγαν οι άλλοι, τυλιγμένοι με
τους μανδύες τους και με τα
καπέλα τους κατεβασμένα ως τ' αφτιά, έμειναν πίσω οι δυο τους.
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«Τι έγινε;» ρώτησε ο Ρον μόλις βγήκε και η Αλίσια. «Το σημάδι
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σου;»
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. «Μα...» Ο Ρον πήγε φοβισμένος στο
παράθυρο και κοίταξε έξω.
«Δε... δε φαντάΖομαι να βρίσκεται εδώ γύρω, ε;»
«Όχι», μουρμούρι.σε ο Χάρι. Κάθισε σ' έναν πάγκο κι έτριψε το
σημάδι του. «Σίγουρα είναι μίλια
μακριά. Με πονάει γιατί... γιατί
είναι θυμωμένος».
Ο Χάρι δεν ήθελε να ΤΟ πει αυτό. Άκουσε τα λόγια του σαν να
τα πρόφερε ένας ξένος, ωστόσο κατάλαβε αμέσως πως ήταν αλήθεια.
Δεν ήξερε πώς το ννώριΖε
αλλά σίγουρα έτσι ήταν ο Βόλντε-μορτ, όπου κι αν ήταν, ότι κι αν
έκανε, είχε αφρίσει από θυμό.
«Τον είδες;» ρώτησε τρομοκρατημένος ο Ρον. «Είδες κανένα...
κανένα όραμα ή κάτι τέτοιο;»
Ο Χάρι στάθηκε ακίνητος, με σκυμμένο το κεφάλι, προσπαθώντας να
ανακουφίσει το μυαλό και
τη μνήμη του από το μούδιασμα
που είχε αφήσει ο πόνος.
θολές σιλουέτες, υπόκωφες φωνές...
«θέλει να γίνει κάτι που καθυστερεί να γίνει...» είπε.
Ξαφνιάστηκε και πάλι που βγήκαν αυτά τα λόγια από το στόμα του,
αλλά ήταν βέβαιος πως ήταν
αλήθεια.
«Που... που το ξέρεις;» ψέλλισε ο Ρον.
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι και σκέπασε τα μάτια του με τις παλάμες
του. Αστεράκια ξεπήδησαν
απ' το σκοτάδι. Ένιωσε τον Ρον να κάθεται δίπλα του και κατάλαβε
ότι ο φίλος του τον κοίταΖε.
«Το ίδιο σου είχε συμβεί και την άλλη φορά;» ρώτησε πνιχτά ο Ρον.
«Όταν πόνεσε το σημάδι στο
γραφείο της Άμπριτζ; Είχε θυμώσει ο Ξέρεις-Ποιος;»
Ο Χάρι έγνεψε αρνητικά.
«Τότε;»
Ο Χάρι προσπάθησε να ξαναφέρει στο νου του εκείνο το περιστατικό.
ΚοίταΖε το πρόσωπο της
Άμπριτζ... και πόνεσε το σημάδι του... κι ένιωσε ένα παράξενο
μυρμήγκιασμα στο στομάχι... ένα
παράξενο σκίρτημα.. ένα σκίρτημα χαράς... μα ένιωθε τόσο
δυστυχισμένος εκείνη τη στιγμή, που
δεν κατάλαβε πως ήταν χαρά
εκείνο το συναίσθημα...
«Την προηγούμενη φορά πόνεσα γιατί ήταν ευχαριστημένος»,
είπε. «Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Του είχε συμβεί κάτι ευχάριστο.
353
Και την τελευταία νύχτα πριν έρθουμε στο σχολείο...» συνέχισε και
με το νου του γύρισε πίσω στη
στιγμή που τον τρέλανε στον πόνο το σημάδι του, στο δωμάτιο που
μοιραΖόταν με τον Ρον στην
Γκρίμολντ Πλέις, «ήταν οργισμένος...»
Γύρισε προς τον Ρον, που τον κοίταζε αποσβολωμένος.
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«Κανονικά, φιλαράκο, πρέπει να πάρεις εσύ τη θέση της Τρελό-νι»,
είπε με δέος.
«Δεν κάνω προφητείες», αντέτεινε ο Χάρι.
«Ξέρεις τι κάνεις όμως;» είπε ο Ρον τρομαγμένος και συνάμα
εντυπωσιασμένος. «ΔιαβάΖεις τη
σκέψη του Ξέρεις-Ποιου!»
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι. «Όχι ακριβώς... μάλλον την ψυχική του
διάθεση. Πιάνω στιγμιαία τα
συναισθήματα του. Ο Ντάμπλντορ είπε ότι συνέβαινε κάτι παρόμοιο
και πέρυσι. Είπε πως, όταν
ήταν κοντά μου ο Βόλντεμορτ ή αισθανόταν μίσος, το ένιωθα. Και
τώρα, εκτός από το θυμό του,
νιώθω και τη χαρά του...»
Έπεσε σιωπή. Ο άνεμος και η βροχή μαστίγωναν το κτίριο.
«Πρέπει να το πεις σε κάποιον», συνέστησε ο Ρον.
«Την προηγούμενη φορά το είπα στον Σείριο».
«Να του το πεις και τώρα!»
«Πώς;» ρώτησε κατσουφιασμένος ο Χάρι. «Η Άμπριτζ παρακολουθεί τα
τζάκια και τις
κουκουβάγιες».
«Τότε, πες το στον Ντάμπλντορ».
«Σου είπα, το ξέρει ήδη», απάντησε κοφτά ο Χάρι και σηκώθηκε
όρθιος. Πήρε το μανδύα του από
την κρεμάστρα και τον φόρεσε. «Δεν έχει νόημα να του το ξαναπώ»,
πρόσθεσε.
Ο Ρον φόρεσε κι αυτός το μανδύα του παρατηρώντας σκεφτικός τον
Χάρι. «Ο Ντάμπλντορ θα
ήθελε να το μάθει», είπε.
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους. «Έλα, πάμε... πρέπει να εξασκηθούμε
στο ξόρκι σιγής».
Διέσχισαν βιαστικά το σκοτεινό πάρκο γλιστρώντας στο λασπωμένο
γρασίδι, χωρίς να μιλάνε. Το
μυαλό του Χάρι δούλευε πυρετωδώς. Τι ήταν αυτό που ήθελε ο
Βόλντεμορτ και καθυστερούσε να
γίνει;
«...έχει κι άλλα σχέδια... σχέδια που εφαρμόΖει αθόρυβα... κάτι
που είναι αναγκασμένος να το
κλέψει... κάτι σαν όπλο, ας πουμέ... που δεν το είχε την
προηγούμενη φορά».
Ο Χάρι είχε καιρό να σκεφτεί αυτά τα λόγια ήταν πολύ απορροφημένος
από αυτά που
συνέβαιναν στο «Χόγκουαρτς», από τις «μο354
355
νομαχίες» του με την Άμπριτζ, από τις άδικες παρεμβάσεις του
υπουργείου ... Τώρα όμως τα
θυμήθηκε και τον έβαλαν σε σκέψεις... Ο θυμός του Βόλντεμορτ θα
είχε μια εξήγηση αν
δυσκολευόταν να αποκτήσει αυτό το όπλο, όποιο κι αν ήταν. Είχε
ανατρέψει το Τάγμα τα σχέδια
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του, εμποδίζοντας τον να το κλέψει; Που φυλασσόταν αυτό το όπλο;
Ποιος το είχε τώρα;
«Μίμπουλους μιμπλετόνια», ακούστηκε η φωνή του Ρον κι ο Χάρι
επανήλθε στην πραγματικότητα
και πέρασε μέσα από το άνοιγμα του πορτρέτου.
Η Ερμιόνη είχε πάει νωρίς για ύπνο. Είχε αφήσει τον Στραβο-πόδαρο
κουλουριασμένο σε μια
πολυθρόνα και μια συλλογή κα-κοπλεγμένους σκούφους πάνω στο
τραπέΖΙ, δίπλα στο τζάκι. Ο
Χά-ρι ανακουφίστηκε που δεν τη βρήκαν εκεί, γιατί δεν ήθελε να συΖητήσουν το θέμα του
σημαδιού του και να τον συμβουλέψει κι αυτή να το πει στον
Ντάμπλντορ. Ο Ρον εξακολουθούσε
να τον κοιτά-Ζει νευρικά δίχως να λέει λέξη, αλλά ο Χάρι έβγαλε
χωρίς κανένα σχόλιο το Βιβλίο
των μαγικών φίλτρων και κάθισε να τελειώσει την εργασία του. Όσο
κι αν προσπαθούσε όμως
δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Όταν ο Ρον πήγε για ύπνο, αυτός δεν
είχε γράψει σχεδόν
τίποτα.
Ήταν πια περασμένα μεσάνυχτα κι ο Χάρι διάβαΖε και ξαναδιάβαΖε μια
παράγραφο για τις
χρήσεις του σκορβουτόχορτου, της αγα-πίδας και της φτερνιστρίδας
χωρίς να καταλαβαίνει λέξη.
«τα φυτά αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά στις φλεγμονές του
εγκέφαλου, γι' αυτό
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φίλτρων που προκαλούν σύγχυση
αλλά και σε
κατευναστικά φίλτρα, στις περιπτώσεις που ο μάγος πάσχει από
παραλήρημα, ή παράφορα, ή
απερισκεψία...»
... Η Ερμιόνη είπε ότι ο Σείριος είχε γίνει απερίσκεπτος από τότε
που Ζούσε έγκλειστος στην
Γκρίμολντ Πλέις...
«... πολύ αποτελεσματικά στις φλεγμονές του εγκέφαλου, γι' αυτο
χρησιμοποιούνται...»
...Ο Ημερήσιος Προφήτης θα έγραφε ότι προσβλήθηκε από φλεγμονή του
εγκέφαλου αν
πληροφορούνταν ότι διαισθανόταν τα συναισθήματα του Βόλντεμορτ...
«... γι' αυτό χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φίλτρων που
προκαλούν σύγχυση αλλά και σε
κατευναστικά φίλτρα...»
...Σύγχυση, αυτή ήταν η σωστή λέξη. Γιατί ήξερε τι ένιωθε ο
Βόλτεμορτ; Τι ήταν αυτός ο
μυστηριώδης δεσμός ανάμεσα τους, που ακόμη κι ο Ντάμπλντορ δεν
μπορούσε να εξηγήσει
ικανοποιητικά;
«... στις περιπτώσεις που ο μάγος πάσχει από παραλήρημα...»
... Πόσο πολύ νύσταΖε!...
«... η παράφορα...»
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... Τι Ζεστή και βολική που ήταν η πολυθρόνα του μπροστά στο τζάκι! Πόσο τον νανουρίΖε η
βροχή που χτύπαγε ρυθμικά τα τζάμια, το γουργούρισμα του
Στραβοπόδαρου, το τρίΖοβόλημα
της φωτιάς!...
Το βιβλίο γλίστρησε απ' τα χέρια του κι έπεσε μ' έναν πνιχτό
θόρυβο στο χαλάκι μπροστά στο
τζάκι. Το κεφάλι του έγειρε στο πλάί.
ΒάδιΖε πάλι σε ένα μακρύ διάδρομο, ενώ τα Βήματα του αντηχούσαν
στη σιωπή. Καθώς Ζύγωνε
στην πόρτα που βρισκόταν στο τέρμα του διαδρόμου, η καρδιά του
χτυπούσε δυνατά,
ανυπόμονα... αν κατάφερνε να την ανοίξει... να μπει μέσα... Άπλωσε
το χέρι του... τα δάχτυλα του
την άγγιξαν σχεδόν...
«Χάρι Πότερ!»
Ξύπνησε με ένα τίναγμα. Τα κεριά του εντευκτηρίου είχαν σβήσει,
αλλά διέκρινε κάτι δίπλα του
που κουνιόταν.
«Ποιος... ποιος είναι;» ρώτησε ο Χάρι κι ανακάθισε στην πολυθρόνα
του. Η φωτιά στο
τζάκικόντευε να σβήσει και το δωμάτιο ήταν πολύ σκοτεινό.
«Ο Ντόμπι έφερε την κουκουβάγια σας, κύριε!» απάντησε μια τσιριχτή
φωνή.
«Ντόμπι;» είπε βραχνά το αγόρι, κοιτάΖοντας προς το σημείο απ'
όπου ακουγόταν η φωνή.
Ο Ντόμπι, το σπιτικό ξωτικό, στεκόταν δίπλα στο τραπέΖι όπου η
Ερμιόνη είχε αφήσει μισή
ντουΖίνα σκούφους. Τα μεγάλα μυτερά αφτιά του ξεπρόβαλλαν κάτω από
όλους τους σκούφους
που είχε πλέξει ποτέ η Ερμιόνη- τους φορούσε τον έναν πάνω στον
άλλον και το κεφάλι του
φάνταΖε σαν να είχε επιμηκυνθεί κατά ένα μέτρο. Στην κορφή αυτής
της κατασκευής καθόταν η
Χέντβιχ, εντελώς γιατρεμένη.
«Ο Ντόμπι προσφέρθηκε να επιστρέψει την κουκουβάγια του χάρι
Πότερ», εξήγησε το ξωτικό με
μια έκφραση λατρείας στο πρόσωπο του. «Η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ
λέει ότι έγινε καλά, κύριε». Έκανε μια βαθιά υπόκλιση κι η λεπτή, μακριά σαν μολύβι, μύτη
του άγγιξε το χαλάκι του
τζακιού η Χέντβιχ έκρωξε αγανακτισμέ-νη κι ήρθε να κουρνιάσει στο
μπράτσο της πολυθρόνας
του Χάρι.
«Ευχαριστώ, Ντόμπι!» είπε ο Χάρι και χάίδεψε το κεφάλι της Χέ356
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ντβιχ. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να διώξει το όνειρο
με την πόρτα... ήταν τόσο
Ζωντανό... Ξανακοίταξε τον Ντόμπι και διαπίστωσε ότι το ξωτικό
φορούσε κάμποσα κασκόλ και
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τόσο πολλά Ζευγάρια κάλτσες, που τα πόδια του φάνταΖαν τεράστια
για το σώμα του.
«Ε... εσύ παίρνεις όλα τα ρούχα που αφήνει η Ερμιόνη;»
«Α, όχι, κύριε», απάντησε χαρούμενα ο Ντόμπι. «Ο Ντόμπι παίρνει
ρούχα και για τη Γουίνκι».
«Αλήθεια, τι κάνει η Γουίνκι;»
Τα αφτιά του Ντόμπι έπεσαν απότομα.
«Η Γουίνκι εξακολουθεί να τα τσούΖει, κύριε», είπε λυπημένα. Τα
πελώρια πράσινα μάτια του,
ολοστρόγγυλα σαν μπαλάκια του τένις, ήταν τώρα χαμηλωμένα. «Δε
θέλει ρούχα. Ούτε και τα
άλλα σπιτικά ξωτικά θέλουν. Αρνούνται να καθαρίσουν τον πύργο του
Γκρίφιντορ, κύριε, γιατί
παντού είναι κρυμμένοι σκούφοι και κάλτσες το θεωρούν προσβλητικό.
Έτσι κάνει όλες τις
δουλειές ο Ντόμπι, κύριε, αλλά δεν τον πειράζει, γιατί ήλπίΖε να
δει τον Χάρι Πότερ. Κι απόψε,
κύριε, η ευχή του εκπληρώθηκε!» Ο Ντόμπι έκανε άλλη μια βαθιά
υπόκλιση. «Ο Χάρι Πότερ όμως
δε φαίνεται ευτυχισμένος», συνέχισε το ξωτικό ισιώνοντας το κορμί
του και ρίχνοντας μια δειλή
ματιά στο αγόρι. «Ο Ντόμπι τον άκουσε να παραμιλάει στον ύπνο του.
Έβλεπε εφιάλτες ο Χάρι
Πότερ;»
«Όχι ακριβώς εφιάλτες», είπε μ' ένα χασμουρητό ο Χάρι κι έτριψε τα
βλέφαρα του. «Έχω δει και
χειρότερα».
Το ξωτικό τον περιεργάστηκε με τα τεράστια μάτια του. Στη συνέχεια
είπε πολύ σοβαρά,
χαμηλώνοντας τ' αφτιά του: «Ο Ντόμπι θέλει να βοηθήσει τον Χάρι
Πότερ γιατί ο Χάρι Πότερ
ελευθέρωσε τον Ντόμπι κι ο Ντόμπι είναι πολύ πιο ευτυχισμένος
τώρα».
Ο Χάρι χαμογέλασε. «Δεν μπορείς να με βοηθήσεις, Ντόμπι, αλλά
ευχαριστώ για την
προσφορά», είπε κι έσκυψε για να σηκώσει από το πάτωμα το βιβλίο
με τα φίλτρα. Αναγκαστικά
θα ολοκλήρωνε αύριο την εργασία του. Καθώς έκλεινε το βιβλίο, οι
φλόγες φώτισαν τις λεπτές,
ασπρισμένες ουλές στη ράχη του χεριού του — το αποτέλεσμα της
τιμωρίας της Άμπριτζ...
«Για στάσου, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις για μένα, Ντόμπι»,
είπε αργόσυρτα ο Χάρι.
Το ξωτικό γύρισε χαρούμενο προς το μέρος του.
«Ότι θέλει ο Χάρι Πότερ!»
«θέλω να βρω ένα μέρος όπου να μπορούν να εξασκηθούν είκοσι οκτώ
άτομα στην άμυνα
εναντίον των σκοτεινών τεχνών, χωρίς να τα πάρουν μυρουδιά οι
καθηγητές. Και ειδικά»,
συνέχισε κι έσφιξε το βιβλίο στο χέρι του τόσο δυνατά, που τα
σημάδια του γυάλισαν σαν
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σεντεφένια, «η καθηγήτρια Άμπριτζ».
Περίμενε πως το χαμόγελο του ξωτικού μεμιάς θα έσβηνε και τ' αφτιά
του θα κρεμούσαν περίμενε
να του πει ότι ήταν αδύνατον ή ότι θα προσπαθούσε να βρει κάτι μα
δεν υπήρχαν και πολλές ελπίδες. Αυτό που δεν περίμενε ήταν πως ο Ντόμπι θ' άρχιζε να
χοροπηδάει χτυπώντας
παλαμάκια, με τ' αφτιά του να κουνιούνται πέρα-δώθε απ' τον
ενθουσιασμό.
«Ο Ντόμπι ξέρει το ιδανικό μέρος, κύριε!» είπε πανευτυχής. «Ο
Ντόμπι άκουσε να μιλάνε γι' αυτό
τα άλλα ξωτικά όταν πρωτοήρθε στο "Χόγκουαρτς". Είναι γνωστό με το
όνομα το Δωμάτιο Που
Πηγαινοέρχεται, κύριε, ή, αλλιώς, το Δωμάτιο των Ευχών!»
«Γιατί;» ρώτησε με περιέργεια ο Χάρι.
«Γιατί στο δωμάτιο αυτό μπορεί να μπει κανείς μόνο εάν χρειά-Ζεται
κάτι», είπε σοβαρά ο
Ντόμπι. «Άλλοτε βρίσκεται στη θέση του κι άλλοτε εξαφανίζεται,
αλλά αν εμφανιστεί, περιέχει ότι
χρειάΖεται αυτός που το ψάχνει. Το χρησιμοποιεί κι ο Ντόμπι»,
πρόσθεσε το ξωτικό
χαμηλώνοντας τη φωνή, μ' ένα ελαφρώς ένοχο ύφος, «όταν είναι πολύ
μεθυσμένη η Γουίνκι την
κρύβει στο Δωμάτιο των Ευχών και βρίσκει εκεί αντίδοτα για τη
Βουτυρομπίρα κι ένα κρεβάτι στα
μέτρα των ξωτικών για να την ξαπλώσει μέχρι να ξεμεθύσει, κύριε...
Ο Ντόμπι ξέρει ότι ο κύριος
Φιλτς, επίσης, βρίσκει εκεί είδη καθαρισμού αν ξεμείνει καμιά φορά
και...»
«Κι αν έχεις μεγάλη ανάγκη να πας στην τουαλέτα», τον διέκοψε ο
Χάρι, που θυμήθηκε ξαφνικά
κάτι που ανέφερε ο Ντάμπλντορ στο ρεβεγιόν των περασμένων
Χριστουγέννων, «θα το βρεις
γεμάτο δοχεία νυκτός;»
«Έτσι νομίΖω, κύριε», έγνεψε Ζωηρά ο Ντόμπι. «Είναι φανταστικό
δωμάτιο, κύριε».
Ο Χάρι ανακάθισε στην πολυθρόνα του. «Και πόσοι γνωρίΖουν την
ύπαρξη του;»
«Ελάχιστοι, κύριε. Οι περισσότεροι το βρίσκουν κατά τύχη όταν
ΧρειάΖονται κάτι, αλλά έπειτα δεν
μπορούν να το ξαναβρούν, γιατί δεν ξέρουν ότι περιμένει πάντα να
το καλέσεις για να σε
εξυπηρετήσει».
358
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«ΝομίΖω ότι μας κάνει», είπε ενθουσιασμένος ο Χάρι. «Είναι ό τι
πρέπει, Ντόμπι. Πότε μπορείς
να μου δείξεις πού βρίσκεται;»
«Όποτε θέλει ο Χάρι Πότερ», έκανε κι ο Ντόμπι επίσης
ενθουσιασμένος. «Και τώρα, αν θέλετε!»
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για μια στιγμή ο Χάρι μπήκε στον πειρασμό ν' ακολουθήσει το
σπιτικό ξωτικό. Ανασηκώθηκε από
τη θέση του, με σκοπό να ανέβει στον κοιτώνα και να πάρει τον
αόρατο μανδύα του, όταν μια
φωνούλα σαν της Ερμιόνης, που είχε ξανακούσει στο παρελθόν του
ψιθύρισε στ' αφτί:
Απερίσκεπτε... ε, απερίσκεπτε! Αποφάσισε λοι-πόν να το αναβάλειάλλωστε ήταν πάρα πολύ
αργά και κουτούλαγε από τη νύστα.
«Όχι απόψε, Ντόμπι», είπε απρόθυμα ο Χάρι καθώς ξαναβού-λιαΖε στην
πολυθρόνα του. «Είναι
πολύ σημαντικό, δε θέλω να μας πιάσουν... γι' αυτό, χρειάΖεται
προσεκτική προετοιμασία. Κοίτα,
μπορείς να μου πεις πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το δωμάτιο και πώς
μπαίνεις μέσα;»
Οι μανδύες τους φούσκωναν με τον άνεμο και μπερδεύονταν ανάμεσα
στα πόδια τους καθώς
τσαλαβουτούσαν στο λασπωμένο λαχανόκηπο για να πάνε στο μάθημα
βοτανολογίας. Όταν
έφτασαν, η δυνατή βροχή μαστίγωνε σαν χαλάζι τη στέγη του
θερμοκηπίου, κάνοντας τόσο
σαματά που τα λόγια της καθηγήτριας Σπράουτ ακούγονταν με
δυσκολία. Προς μεγάλη τους
ανακούφιση, το απογευματινό μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων
δε θα γινόταν, όπως
πάντα, στο ύπαιθρο αλλά σε μιαν άδεια αίθουσα του ισογείου, ενώ η
Αντζέλικα ανακοίνωσε το
μεσημέρι στα παιδιά της ομάδας ότι η προπόνηση αναβαλλόταν.
«Ωραία», της είπε τότε χαμηλόφωνα ο Χάρι, «γιατί βρήκα πού θα
γίνει η πρώτη μας συνάντηση
για την άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Απόψε, στις οκτώ,
στον έβδομο όροφο, απέναντι
από την ταπισερίτου Μωρού Βαρνάβα που τον ξυλοκοπούν οι ορεινοί
καλι-κάντζαροι. Μπορείς
να ειδοποιήσεις την Κάτι και την Αλίσια;»
Η Αντζέλικα ξαφνιάστηκε λιγάκι αλλά υποσχέθηκε να το πει στις
άλλες δύο. Έπειτα, ο Χάρι έπεσε
με τα μούτρα στα λουκάνικα και στον πουρέ του. Όταν κάποια στιγμή
σήκωσε το κεφάλι για να
πιει χυμό κολοκύθας, τσάκωσε την Ερμιόνη να τον κοιτάΖει.
«Τι;» ρώτησε πνιχτά.
«Να... δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα σχέδια του Ντόμπι. θυμάσαι
που έχασες όλα τα κόκαλα
του χεριού σου;»
«Το δωμάτιο αυτό δεν είναι κάποια τρελή ιδέα του Ντόμπι το ξέρει
κι ο Ντάμπλντορ, το ανέφερε
πέρυσι τα Χριστούγεννα».
Το πρόσωπο της Ερμιόνης φάνηκε να ηρεμεί. «Σου μίλησε γι' αυτό ο
Ντάμπλντορ;»
«Πάνω στην κουβέντα», απάντησε ο Χάρι ανασηκώνοντας τους ώμους.
«Τότε εντάξει», είπε η Ερμιόνη και δεν έφερε άλλες αντιρρήσεις.
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Τα τρία παιδιά πέρασαν την υπόλοιπη ημέρα αναΖητώντας όσους είχαν
υπογράψει στη λίστα, με
σκοπό να τους ειδοποιήσουν για τη βραδινή συνάντηση. Προς μεγάλη
απογοήτευση του Χάρι,
ήταν η Τζίνι αυτή που βρήκε πρώτη την Τσο Τσανγκ και τη φιλενάδα
της και τις ενημέρωσε
σχετικά. Στο τέλος του βραδινού φαγητού, είχαν καταφέρει να
ειδοποιήσουν και τους είκοσι πέντε
που είχαν συναντήσει στη «Γουρουνοκεφαλή».
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έφυγαν από το εντευκτήριο στις επτά
και μισή ο Χάρι κρατούσε στο
χέρι του μια παλιά περγαμηνή. Αν και στους πεμπτοετείς επιτρεπόταν
να κυκλοφορούν στους
διαδρόμους ως τις εννέα η ώρα, κοίταζαν κι οι τρεις νευρικά γύρω
τους καθώς ανέβαιναν στον
έβδομο όροφο.
«Σταματήστε», είπε ο Χάρι μόλις έφτασαν στο τελευταίο κεφαλόσκαλο. Ξεδίπλωσε την
περγαμηνή και τη χτύπησε με το ραβδί του μουρμουρίΖοντας:
«ΟρκίΖομαι ότι δεν έχω καθόλου
καλούς σκοπούς».
Στην άδεια επιφάνεια της περγαμηνής εμφανίστηκε το αρχιτεκτονικό
σχέδιο του «Χόγκουαρτς».
Κινούμενες μαύρες κουκκίδες, με τα ονόματα των ανθρώπων στους
οποίους αντιστοιχούσαν,
υποδείκνυαν τη θέση διάφορων ατόμων.
«Ο Φιλτς είναι στο δεύτερο όροφο», είπε ο Χάρι σκύβοντας πάνω στο
χάρτη, «και η κυρία Νόρις
στον τέταρτο».
«Και η Άμπριτζ;» ρώτησε με αγωνία η Ερμιόνη.
«Στο γραφείο της», έδειξε ο Χάρι. «Όλα καλά, πάμε».
Προχώρησαν στο διάδρομο κι έφτασαν στο μέρος που είχε περιγράψει ο
Ντόμπι: έναν άδειο
τοίχο απέναντι από μια τεράστια ταπισε-ρί που απεικόνιΖε τη
βλακώδη προσπάθεια του Μωρού
Βαρνάβα να εκπαιδεύσει τους ορεινούς καλικάντζαρους στο κλασικό
μπαλέτο.
«Ωραία», είπε σιγανά ο Χάρι, ενώ ένας σκοροφαγωμένος καλι360
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καντζαρος σταμάτησε προς στιγμήν το αέναο ξυλοκόπημα του επίδοξου
δασκάλου του και τους
κοίταξε με περιέργεια. «Ο Ντόμπι είπε να περάσουμε τρεις φορές
μπροστά από τον τοίχο ενώ θα
έχουμε επικεντρώσει τη σκέψη μας σ' αυτό που χρειαΖόμαστε».
Έτσι κι έκαναν, στρίβοντας μόλις έφταναν στο παράθυρο στην άκρη
του τοίχου κι έπειτα σε ένα
υπερμέγεθες βάζο στην άλλη άκρη. το μέτωπο του Ρον είχε σουφρώσει
από την
αυτοσυγκέντρωση η Ερμιόνη μουρμουρίΖε μέσα από τα δόντια της ο
Χάρι είχε σφίξει τις γροθιές
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του και κοίταΖε ίσια μπροστά.
/χρειαΖομαστε ένα μέρος για να μάθουμε να πολεμάμε... θέλουμε ένα
μέρος για εξάσκηση...
Κάπου που να μη μας βρει κανείς...
«Χάρι», ακούστηκε ξαφνικά η φωνή της Ερμιόνης, καθώς περνούσαν
^τρητη φορά μπροστά από
τον τοίχο. Μια λουστραρισμένη πόρτα είχε εμφανιστεί από το
πουθενά. Ο Ρον την κοίταξε ανήσυχος. Ο Χάρι πλησίασε, έπιασε το μπρούντζίνο πόμολο και μπήκε
πρώτος^σε ένα ευρύχωρο
δωμάτιο.
Ο χώρος φωτιζόταν από δαυλούς σαν αυτούς στο μπουντρούμι« του
σνειπ, που βρισκόταν οκτώ
πατώματα πιο κάτω. Ολόγυρα υπήρχαν ξύλινες βιβλιοθήκες και, αντί
για καρέκλες, μεγάλες
μεταξωτές | μαξιλάρες ήταν σκορπισμένες στο πάτωμα. Στα ράφια, στο
βάθος | της αίθουσας^
υπήρχε μια συλλογή αντικειμένων όπως κρυπτοσκόπια, μυστικοί
αισθητήρες κι ένας μεγάλος
ραγισμένος καθρέφτης | εκεινων, που ο Χάρι θα ορκιΖόταν πως πέρυσι
κρεμόταν στο γραφείο
του ψευτο-Μούντι.
Ο Ρον έσπρωξε με το πόδι του μια μεταξωτή μαξιλάρα, «θα φανούν
πολύ χρήσιμες όταν θα
εξασκηθούμε στο αποχαυνωτικό ξόρκι», είπε ενθουσιασμένος.
«Κοιτάξτε αυτά τα βιβλία!» φώναξε χαρούμενη η Ερμιόνη,
διατρέχοντας με Τα βάχτυλά της τις
ράχες των δερματόδετων τόμων. «Επιτομή Κοινών Κατάρων και Μεθόδων
Εξουδετέρωσης
τους... Εναντία στις Σκοτεινές Τέχνες... Περί των Αμυντικών
Ξορκιών... ουαου.» γυρίσε προς τον
Χάρι με πρόσωπο που έλαμπε, κι εκείνος καταλαβε ότι η παρουσία
εκατοντάδων βιβλίων έπεισε
τελικά την Ερμιόνη ότι έκαναν το σωστό. «Μα αυτό είναι υπέροχο,
Χάρι. Ότι χρειαΖόμαστε
βρίσκεται εδώ!»
Και χωρίς να χάσει στιγμή, κατέβασε από το ράφι το Ξεματιά-σματα
για τους Ματιασμένους,
κάθισε στην πλησιέστερη μαξιλάρα και βυθίστηκε στο διάβασμα.
Ξάφνου, ακούστηκε ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα. Ο Χάρι γύρισε
να δει. Μπήκαν μέσα η
Τζίνι, ο Νέβιλ, η Λάβεντερ, η Παρδάτι και ο Ντιν.
«Τζάμι!» είπε ο Ντιν κοιτώντας εντυπωσιασμένος γύρω του. «Τι είναι
αυτό το μέρος;»
Ο Χάρι άρχισε να εξηγεί, αλλά πριν προλάβει να τελειώσει, ήρθαν κι
άλλοι και μετά άλλοι κι άλλοι.
Στις οκτώ η ώρα όλες οι μαξιλάρες ήταν κατειλημμένες. Ο Χάρι πήγε
στην πόρτα και γύρισε το
κλειδί που ξεπρόβαλλε από την κλειδαριά όταν ακούστηκε το κλικ,
όλοι σώπασαν και τον
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κοίταξαν. Η Ερμιόνη τσάκισε τη σελίδα όπου βρισκόταν στο
Ξεματιάσματα για τους
Ματιασμένους κι απίθωσε το βιβλίο δίπλα της.
«Λοιπόν», άρχισε κάπως νευρικά ο Χάρι. «Αυτός είναι ο χώρος που
βρήκαμε για την εξάσκηση
μας και... ε... φαντάΖομαι να σας αρέσει».
«Είναι φανταστικός!» είπε η Τσο. Από τα μουρμουρητά που συνόδευσαν
τα λόγια της, φάνηκε
πως όλοι συμφωνούσαν.
«Μυστήριο μέρος», σχολίασε ο Φρεντ σμίγοντας τα φρύδια. «Κάποτε
κρυφτήκαμε εδώ από τον
Φιλτς, θυμάσαι, Τζορτζ; Αλλά τότε ήταν απλώς μια αποθήκη με
σκούπες και κουβάδες».
«Τι 'ναι όλα αυτά, Χάρι;» ρώτησε ο Ντιν από το βάθος του δωματίου,
δείχνοντας το
κρυπτοσκόπιο και τον καθρέφτη των εχθρών.
«Ανιχνευτές του σκότους», εξήγησε ο Χάρι. Πέρασε ανάμεσα από τις
μαξιλάρες και πλησίασε το
ράφι. «Για την ακρίβεια, μας ειδοποιούν όταν Ζυγώνουν μοχθηροί
μάγοι ή εχθροί, αλλά μη βασίΖεστε πολύ, μερικές φορές ξεγελιούνται...» Κοίταξε για μια στιγμή
το ραγισμένο καθρέφτη μέσα
του ανασάλευαν σκοτεινές σιλουέτες αλλά δεν μπορούσε να τις
αναγνωρίσει. Γύρισε την πλάτη
στον καθρέφτη. «Σκέφτηκα από ποια ξόρκια πρέπει να ξεκινήσουμε
και...» έκοψε τη φράση του
καθώς είδε ένα σηκωμένο χέρι. «Ναι, Ερμιόνη;»
«ΝομίΖω ότι πρώτα πρέπει να εκλέξουμε αρχηγό», είπε εκείνη.
«Ο Χάρι είναι ο αρχηγός», πετάχτηκε η Τσο κοιτάΖοντας την Ερμιόνη
σαν να της είχε στρίψει.
Σ' αυτά τα λόγια η καρδιά του Χάρι κλότσησε ξανά στο στήθος του.
«Ναι, ωστόσο νομίσω ότι σωστό είναι να τον ψηφίσουμε», είπε
απτόητη η Ερμιόνη. «Έτσι θα
επισημοποιήσουμε τη διαδικασία και θα του προσδώσουμε το κύρος που
πρέπει. Λοιπόν... ποιος
ψηφί-Ζει για αρχηγό μας τον Χάρι;»
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Όλα τα παιδιά σήκωσαν το χέρι, ακόμη και ο Ζαχαρίας Σμιθ έστω με
μισή καρδιά.
«Ε... ευχαριστώ», είπε ο Χάρι κοκκινίΖοντας σαν παπαρούνα. «Ε...
τι 'ναι πάλι, Ερμιόνη;»
«Νομίζω, επίσης, ότι πρέπει να δρούμε ένα όνομα», είπε εκείνη
Ζωηρά. «Για να ενισχυθεί το
ομαδικό πνεύμα και η ενότητα μας, δε
συμφωνείτε;»
«Να ονομάσουμε την ομάδα μας Ομάδα Αντι-Άμπριτζ;» πρότεινε
η Αντζέλικα.
«Ή Σύλλογο Κατά των Κρετίνων του Υπουργείου;» πετάχτηκε ο
Φρεντ.
Η Ερμιόνη τον αγριοκοίταξε. «Εγώ σκεφτόμουν», είπε, «να βρούμε ένα
όνομα που δε θα μας
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καρφώνει, ώστε να μπορούμε να το αναφέρουμε ελεύθερα κι εκτός
αυτής της αίθουσας».
«Σύνδεσμος Νικηφόρων;» είπε η Τσο. «Είναι συμβολικό και μπορούμε
να χρησιμοποιούμε μόνο
τα αρχικά, Σίγμα-Νι, ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς τι εννοούμε».
«Μ' αρέσει το Σίγμα-Νι», είπε η Τζίνι. «Αλλά ας προέρχεται
καλύτερα από το "Στρατός του
Ντάμπλντορ", που αντιπροσωπεύει ότι φοβάται πιότερο το υπουργείο».
Η πρόταση της άρεσε και προκάλεσε αρκετά γέλια.
«Συμφωνούμε όλοι με το Σίγμα-Νι;» ρώτησε η Ερμιόνη γονατί-Ζοντας
στη μαξιλάρα της για να
μετρήσει τα υψωμένα χέρια. «Έχουμε πλειοψηφία — πέρασε η πρόταση».
Κατόπιν, καρφίτσωσε στον τοίχο την περγαμηνή με τις υπογραφές τους
κι έγραψε από πάνω με
μεγάλα κεφαλαία γράμματα:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΤΆΜΠΛΝΤΟΡ
«Ωραία», είπε ο Χάρι μόλις η κοπέλα ξανακάθισε στη θέση της.
«Μπορούμε ν' αρχίσουμε τώρα
την εξάσκηση; Σκέφτηκα ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι το
Αφοπλίσιους — ξέρετε, το
αφοπλιστικό ξόρκι. Είναι από τα πιο απλά αλλά το βρήκα εξαιρετικά
χρήσιμο...»
«"Όχι δα», έκανε ειρωνικά ο Ζαχαρίας Σμιθ σταυρώνοντας τα χέρια
του. «Μη μας πεις τώρα ότι
θα νικήσουμε τον Ξέρεις-Ποιον με το
Αφοπλίσιους;»
«Εγώ το χρησιμοποίησα εναντίον του», είπε ήρεμα ο Χάρι. «Τον
ιούνιο μου έσωσε τη Ζωή».
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Ο Σμιθ έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Οι υπόλοιποι βουβάθηκαν. «Αλλά
αν δεν το καταδέχεσαι,
μπορείς να φύγεις», είπε ο Χάρι. Ο Σμιθ δε σάλεψε. Ούτε κανένας
άλλος. «Λοιπόν», έκανε ο
Χάρι, που ένιωθε το στόμα του στεγνό με όλα αυτά τα μάτια
καρφωμένα πάνω του, «ας
χωριστούμε σε Ζευγάρια
να εξασκηθούμε».
Ένιωθε πολύ παράξενα που έδινε οδηγίες, κι ακόμη πιο παράξενα που
οι άλλοι υπάκουαν.
Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και χωρίστηκαν σε Ζεύγη. Όπως ήταν
αναμενόμενο, ο Νέβιλ έμεινε χωρίς
ταίρι.
«Εσύ θα εξασκηθείς μαζί μου», του είπε ο Χάρι. «Λοιπόν, θα μετρήσω
ως το τρία... ένα, δύο,
τρία...»
Αίφνης ολόκληρο το δωμάτιο αντιλάλησε από «Αφοπλίσιους!» Ραβδιά
σημάδεψαν προς όλες τις
κατευθύνσεις και άστοχες βολές χτύπησαν τα βιβλία στα ράφια και τα
τίναξαν στον αέρα. Ο Χάρι
ήταν πολύ γρήγορος για τον Νέβιλ, που του ξέφυγε το ραβδί από το
χέρι, χτύπησε στο ταβάνι
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σκορπίζοντας μια βροχή σπίθες και προσγειώθηκε με πάταγο σε ένα
ράφι, απ' όπου το μάζεψε ο
Χάρι με ένα ξόρκι κλήτευσης. Κοίταξε ολόγυρα και σιγουρεύτηκε πως
έκανε πολύ καλά που
άρχισε από τα βασικά. Δεν είχε γίνει σωστή δουλειά ήταν πολλοί
αυτοί που δεν τα κατάφερναν να
αφοπλίσουν τους αντιπάλους τους, αλλά τους έκαναν να
οπισθοχωρήσουν μερικά βήματα ή να
τραβηχτούν στο πλάί, καθώς το αναποτελεσματικό ξόρκι έσκαγε πάνω
τους σφυρίζοντας.
«Αφοπλίσιους!» είπε κάποια στιγμή ο Νέβιλ αιφνιδιάΖοντας τον
Χάρι, που ένιωσε το ραβδί να φεύγει απ' το χέρι του. «ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΑ!» φώναξε
ενθουσιασμένος. «Πρώτη φορά το πετυχαίνω!»
«Μπράβο», τον ενθάρρυνε ο Χάρι, αποφεύγοντας να επισημάνει ότι, σε
μια πραγματική
μονομαχία, ο αντίπαλος του Νέβιλ δε θα κοίταΖε από την άλλη μεριά,
με το ραβδί του να κρέμεται
χαλαρά από το χέρι. «Άκου, Νέβιλ, τώρα θα εξασκηθείς με τον Ρον
και την Ερμιόνη για να δω
πώς πάνε και τα υπόλοιπα παιδιά».
Ο Χάρι προχώρησε στο κέντρο του δωματίου. Στον Ζαχαρία Σμιθ
συνέβαινε κάτι πολύ παράξενο.
Κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του για ν' αφοπλίσει τον Άντονι
Γκολντστάιν, του έφευγε το δικό
του ραβδί από το χέρι πριν προλάβει ο Γκολντστάιν να βγάλει άχνα.
Ο Χάρι δε δυσκολεύτηκε να
λύσει το μυστήριο: ο Φρεντ κι ο Τζορτζ, που στέκονταν αρκετά πιο
πίσω από τον Σμιθ, τον
χτυπούσαν εναλλάξ στην πλάτη με τα ραβδιά τους.
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«Συγγνώμη, Χάρι», Βιάστηκε να πει ο Τζορτζ μόλις το αγόρι τον
κοίταξε στα μάτια, «αλλά τον
έχουμε άχτι».
Ο Χάρι προχώρησε στα άλλα Ζευγάρια, διορθώνοντας αυτούς που δεν
εκτελούσαν σωστά το
ξόρκι. Η Τζινι είχε Ζευγαρώσει με τον Μάικλ Κόρνερ εκείνη τα
πήγαινε πολύ καλά ενώ ο Μάικλ ή
δεν ήξερε καλά το ξόρκι ή κάθε φορά της χαριΖόταν. Ο Έρνι Μακμίλαν κουνούσε άσκοπα το
ραβδί του δίνοντας χρόνο στον αντίπαλο του να τον αιφνιδιάσει οι
αδελφοί Κρίβι ήταν
ενθουσιώδεις μεν αλλά απρόσεκτοι και κατεξοχήν υπεύθυνοι για τα
βιβλία που έπεφταν βροχή
από τα ράφια, ενώ η Λούνα Λάβγκσυντ έδειχνε εξίσου ασταθής: πότε
αφόπλίΖε τον ΦιντςΦλέτσλι και πότε σήκωνε απλώς όρθιες τις τρίχες της κεφαλής του.
«Εντάξει, σταματήστε!» φώναξε ο Χάρι. «Στοπ! ΣΤΟΠ!»
ΧρειάΖομαι μια σφυρίχτρα, σκέφτηκε και είδε αμέσως μία πάνω στο
πλησιέστερο ράφι. Την πήρε
και σφύριξε δυνατά. Στη στιγμή κατέβασαν όλοι τα ραβδιά τους.
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«Δεν πήγαμε κι άσχημα», άρχισε να λέει ο Χάρι, «ωστόσο υπάρχουν
μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης». Ο Ζαχαρίας Σμιθ τον αγριο-κοίταξε. «Ας κάνουμε άλλη
μια προσπάθεια».
Έκανε πάλι το γύρο της αίθουσας, σταματώντας εδώ κι εκεί για να
δώσει συμβουλές. Σιγά σιγά η
συνολική απόδοση ανέβηκε. Στην αρχή απέφυγε να πλησιάσει την Τσο
και τη φιλενάδα της.
Αφότου όμως πέρασε δύο φορές από όλα τα άλλα Ζευγάρια, κατάλαβε
ότι δεν μπορούσε να την
αγνοήσει άλλο και την πλησίασε.
«Αχ, όχι», την άκουσε να λέει νευρικά. «Απλοφίσιους! θέλω να πω
Ακροφίσιους! Αχ, Μαριέτα
μου, συγγνώμη!»
Είχε αρπάξει φωτιά το μανίκι της σγουρομάλλας φίλης της η Μαριέτα
την έσβησε με το ραβδί της
κι αγριοκοίταξε τον Χάρι σαν να έφταιγε εκείνος.
«Μπροστά σου παθαίνω τρακ. Προηγουμένως το έκανα μια χαρά!» είπε
απελπισμένη η Τσο στον
Χάρι.
«Καλά τα πήγες», είπε ψέματα εκείνος. Βλέποντας την όμως να
ανασηκώνει τα φρύδια της από
την έκπληξη, πρόσθεσε: «Εντάξει, ήταν χάλια, αλλά ξέρω ότι μπορείς
να το κάνεις, σε
παρακολουθούσα από μακριά».
Η κοπέλα γέλασε. Η Μαριέτα τους κοίταξε ξινίζοντας τα μούτρα της
και γύρισε από την άλλη.
«Μην της δίνεις σημασία», μουρμούρισε η Τσο. «Δεν ήθελε να
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έρθει, την κουβάλησα με το ζόρι. Οι γονείς της της έχουν
απαγορεύσει να κάνει οτιδήποτε θα
ενοχλούσε την Άμπριτζ. Βλέπεις... η μαμά της δουλεύει στο
υπουργείο».
«Κι οι δικοί σου γονείς;» ρώτησε ο Χάρι.
«Μου απαγόρευσαν κι εμένα να τα τσουγκρίσω με την Άμπριτζ», είπε η
Τσο στυλώνοντας
περήφανα το κορμί, «αλλά αν νομίσουν ότι δε θα πολεμήσω τον
Ξέρεις-Ποιον ύστερα απ' αυτό
που έκανε στον Σέντρικ...»
Σταμάτησε ταραγμένη. Μια αμήχανη σιωπή έπεσε ανάμεσα τους. Το
ραβδί του Τέρι Μπουτ
πέρασε ξυστά από το αφτί του Χάρι κι έσκασε στη μύτη της Αλίσια
Σπίνετ.
«Ο δικός μου μπαμπάς υποστηρίζει κάθε ενέργεια κατά του
υπουργείου!» δήλωσε καμαρωτά η
Λούνα Λόβγκουντ, που βρισκόταν πίσω ακριβώς από τον Χάρι προφανώς
είχε ακούσει τη συΖήτησή τους. Την ίδια στιγμή ο ΤζΟΣΤΙΝΦιντς-Φλέτσλι προσπαθούσε να
ξεμπλεχτεί από το μανδύα
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του, που του είχε κουκουλώσει το κεφάλι. «Πιστεύει ότι ο Φαντζ
είναι ικανός για όλα», συνέχισε.
«Σκεφτείτε μόνο πόσους καλικάντζαρους έχει δολοφονήσει! Και,
φυσικά, χρησιμοποιεί το Τμήμα
Μυστηρίων για την παρασκευή φοβερών δηλητηρίων, που τα δίνει κρυφά
σε όποιον διαφωνεί
μαΖί" του. Για να μην αναφέρω τον ονυχοφόρο υφασματοσκίστη του...»
«Μη ρωτάς», μουρμούρισε ο Χάρι στην Τσο, που ετοιμαΖόταν να
ανοίξει το στόμα της, με ύφος
σαστισμένο. Το κορίτσι γέλασε.
«Ει, Χάρι», φώναξε η Ερμιόνη από την άλλη άκρη της αίθουσας.
«Κοίταξες την ώρα;»
Ο Χάρι έριξε μια ματιά στο ρολόι του και ξαφνιάστηκε μόλις
διαπίστωσε πως ήταν περασμένες
εννιά, θα έπρεπε να επιστρέψουν αμέσως στους κοιτώνες τους αν δεν
ήθελαν να τους τσακώσει
ο Φιλτς και να τους τιμωρήσει για παραβίαση του ωραρίου
κυκλοφορίας. Σφύριξε αμέσως με τη
σφυρίχτρα του. Τα παιδιά σταμάτησαν να φωνάΖουν «Αφοπλίσιους!» και
μερικά ραβδιά έπεσαν
στο πάτωμα.
«Τα πήγαμε πολύ καλά», είπε ο Χάρι, «αλλά πέρασε η ώρα και πρέπει
να το διαλύσουμε. Ίδια
ώρα, ίδιο μέρος την ερχόμενη βδομάδα είμαστε σύμφωνοι;»
«Πιο σύντομα!» φώναξε ενθουσιασμένος ο Ντιν και πολλοί συμφώνησαν.
Η Αντζέλικα όμως βιάστηκε να τους προσγειώσει: «Σε λίγο αρ366
χιζει η αγωνιστική περίοδος του κουίντιτς, μην ξεχνάτε πως έχουμε
και προπονήσεις!»
«Ας πούμε την Τετάρτη το βράδυ», πρότεινε ο Χάρι, «κι αποφασίσουμε
τότε αν θα αυξήσουμε τις
συναντήσεις. Και τώρα ας πηγαίνουμε».
Έβγαλε το μαγικό του χάρτη και ήλεγξε αν κυκλοφορούν καθηγητές
στον έβδομο όροφο. Τους
άφησε να φύγουν σε ομάδες των τριών και των τεσσάρων ατόμων,
παρακολουθώντας με αγωνία
τις κινούμενες κουκκίδες, ώστε να βεβαιωθεί ότι επέστρεψαν με
ασφάλεια στους κοιτώνες τους:
τα παιδιά του Χάφλπαφλ στο διάδρομο του υπογείου που οδηγούσε και
στις κουΖίνες, οι Ράβενκλοου στον πύργο τους στη δυτική πλευρά του κάστρου και οι Γκρίφιντορ στο διάδρομο με το
πορτρέτο της χοντρής κυρίας.
«Μια χαρά τα πήγαμε, Χάρι», είπε η Ερμιόνη όταν έμειναν οι τρεις
τους.
«Πάρα πολύ καλά!» συμφώνησε ενθουσιασμένος κι ο Ρον. Γλίστρησαν
έξω από τη
λουστραρισμένη πόρτα, που λες και την κατάπιε μεμιάς ο πέτρινος
τοίχος. «Είδες που αφόπλισα
την Ερμιόνη;»
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«Μόνο μια φορά», είπε κοφτά εκείνη. «Εγώ σε αφόπλισα απείρως
περισσότερες...»
«Δε σε αφόπλισα μόνο μια φορά, σε αφόπλισα τρεις τουλάχιστον...»
«Αν μετράς κι αυτή που πεδικλώθηκες στο ίδιο σου το πόδι, έπεσες
πάνω μου και μου έριξες το
ραβδί από το χέρι...»
Συνέχισαν να τσακώνονται σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον κοιτώνα
τους, αλλά ο Χάρι δεν τους
έδινε σημασία. Απ' τη μια παρακολουθούσε το μαγικό χάρτη κι απ'
την άλλη σκεφτόταν την Τσο,
που του είπε ότι παθαίνει τρακ μπροστά του.
Το λιοντάρι και το φίδι
Τις επόμενες δεκαπέντε μέρες, ο Χάρι ένιωθε σαν να κουβαλούσε ένα
φυλαχτό μες στην καρδιά
του ένα υπέροχο μυστικό που του έδινε κουράγιο στα μαθήματα της
Άμπριτζ, έτσι που κατάφερνε
ακόμη και να της χαμογελά ευγενικά όταν τον κοίταΖε με τα απαίσια
γουρλωτά μάτια της. Αυτός
και οι Σίγμα-Νι την πολεμούσαν κάτω από τη μύτη της, κάνοντας αυτό
ακριβώς που φοβόταν
πιότερο η ίδια και το υπουργείο. Την ώρα του μαθήματος της, όταν
υποτίθεται πως διάβαΖε το
βιβλίο του Γουίλμπερτ Σλίνκχαρντ, εκείνος αναπολούσε απολαυστικά
τις πρόσφατες συναντήσεις
τους και θυμόταν πώς κατάφερε ο Νέβιλ να αφοπλίσει την Ερμιόνη,
πώς πέτυχε ο Κόλιν Κρίβι το
απωθητικό ξόρκι ύστερα από σκληρές προσπάθειες τριών ημερών και
πόσο άψογα εκτέλεσε η
Παρβάτι Πάτιλ την κατασταλτική κατάρα, μετατρέποντας σε σκόνη το
τραπεΖάκι με τα
κρυπτοσκόπια.
Στάθηκε αδύνατον να ορίσουν μια συγκεκριμένη νύχτα της βδομάδας
για τις συναντήσεις τους,
κάτι που να βολεύει και τις τρεις ομάδες κουίντιτσ, μια και οι
προπονήσεις τους άλλαΖαν συχνά
ημέρα και ώρα λόγω καιρικών συνθηκών. Ο Χάρι όμως δε στεναχωριόταν
γι' αυτό. Προτιμούσε οι
συγκεντρώσεις τους να είναι απρόβλεπτες. Έτσι, αν τους
παρακολουθούσε κανείς, το πιθανότερο
να μπερδευόταν.
Σύντομα η Ερμιόνη επινόησε μια έξυπνη μέθοδο, έναν τρόπο να
γνωστοποιείται σ' όλα τα μέλη η
ημέρα και η ώρα της επόμενης συνάντησης, ειδικά όταν αυτές άλλαΖαν
την τελευταία στιγμή.
Έτσι γλίτωναν απ' το να κινήσουν υποψίες με τα πολλά σούρτα φερτά
μετα368
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ξύ των τριών τραπεΖίων στη μεγάλη τραπεΖαρία. Η κοπέλα μοίρασε σε
όλα τα μέλη από μια

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

κίβδηλη γαλέρα — ο Ρον ενθουσιάστηκε μόλις είδε το καλαθάκι και
νόμισε ότι μοιράζει στ'
αλήθεια χρυσάφι.
«Βλέπετε τους αριθμούς στην περιφέρεια της μιας όψης του
νομίσματος;» ρώτησε η Ερμιόνη
σηκώνοντας ψηλά μια γαλέρα στο τέλος της τέταρτης συνάντησης. Το
χοντρό, κίτρινο νόμισμα
έλαμψε στο φως των δαυλών. «Στις γνήσιες γαλέρες υπάρχει ένας
αύξων αριθμός, που
αναφέρεται στον καλικάντζαρο ο οποίος έκοψε το νόμισμα. Στα
συγκεκριμένα νομίσματα, όμως, ο
αριθμός θα αλ-λάζει δηλώνοντας την ημερομηνία και την ώρα της
επόμενης συνάντησης. Το
νόμισμα θα θερμαίνεται κάθε φορά που θ' αλλάζει το ραντεβού μας,
έτσι, αν το έχετε στην τσέπη
σας, θα το νιώθετε. θα πάρει ο καθένας μας από μία γαλέρα κι όταν
ορίσει ο Χάρι την ημέρα της
επόμενης συνάντησης, θ' αλλάξει τον αριθμό στο νόμισμα του. Επειδή
έχω κάνει στα νομίσματα
το πρωτεϊκό ξόρκι, θα αλλάξει με τον ίδιο τρόπο ο αριθμός και στα
δικά σας».
Σιωπή υποδέχτηκε τα λόγια της. Η Ερμιόνη κοίταξε ολόγυρα και είδε
αμήχανα πρόσωπα,
στραμμένα προς το μέρος της.
«ΝόμιΖα πως ήταν καλή ιδέα», εξήγησε αβέβαια, «θέλω να πω, ακόμη
κι αν σας βάλει η Άμπριτζ
να αδειάσετε τις τσέπες σας, δε θα υποψιαστεί μια γαλέρα, έτσι δεν
είναι; Αλλά... αφού δε θέλετε
να τις χρησιμοποιήσετε...»
«Ξέρεις να κάνεις το πρωτεϊκό ξόρκι;» ρώτησε ο Τέρι Μπουτ.
«Ναι».
«Μα αυτό... αυτό το μαθαίνουμε στις ΕΔΕΜ», είπε μουδιασμένα.
«Α!...» Η Ερμιόνη πήρε το πιο σεμνό ύφος της. «Ε... ναι... μάλλον
έχεις δίκιο».
«Πώς και δεν είσαι στο Ράβενκλοου;» ρώτησε ο Τέρι κοιτάΖΟ-ντάς τη
με δέος. «Ένα μυαλό σαν
το δικό σου...»
«Πράγματι, το καπέλο της επιλογής σκεφτόταν να με βάλει στο
Ράβενκλοου», απάντησε
πρόσχαρα η Ερμιόνη, «αλλά τελικά διάλεξε το Γκρίφιντορ. Αυτό
σημαίνει ότι θα
χρησιμοποιήσουμε τις γαλέρες μου;»
Συμφώνησαν όλοι και πήραν από μια γαλέρα από το καλαθάκι. Ο Χάρι
κοίταξε λοξά την Ερμιόνη.
«Ξέρεις τι μου θυμίσει;»
«Τι;»
«Το σημάδι που έχουν στο χέρι τους οι θανατοφάγοι. Αν αγγίξει ένα
ο Βόλντεμορτ, φλογίζονται
όλα και καταλαβαίνουν ότι τους καλεί κοντά του».
«Ε... από κει πήρα την ιδέα», διευκρίνισε χαμηλόφωνα η Ερμιόνη,
«αν πρόσεξες, όμως,
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προτίμησα να χαράξω το μέταλλο, όχι τη σάρκα των μελών μας».
«Προτιμώ τη δική σου μέθοδο», είπε με ένα χαμόγελο ο Χάρι, καθώς
έβαΖε στην τσέπη τη
γαλέρα του. «Ο μόνος κίνδυνος είναι να τις ξοδέψουμε κατά λάθος».
«Κάπως δύσκολο», πετάχτηκε ο Ρον, που περιεργαζόταν με μελαγχολικό
ύφος τη γαλέρα του.
«Εγώ δεν έχω άλλες ώστε να την μπερδέψω».
Ζύγωνε ο πρώτος αγώνας κουίντιτσ της σεΖόν, Γκρίφιντορ εναντίον
Σλίθεριν, και οι συναντήσεις
των Σίγμα-Νι αναβλήθηκαν, γιατί η Αντζέλικα επέμενε να κάνουν
καθημερινά σχεδόν προπόνηση.
Το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά δεν είχαν αγωνιστεί για το
κύπελλο κορύφωνε το πάθος
και την αγωνία για την επικείμενη αναμέτρηση. Το Ράβενκλοου και το
Χάφλπαφλ ενδιαφέρονταν
εξίσου για το αποτέλεσμα, γιατί θα έπαιζαν κι αυτοί με τις δύο
ομάδες μετά το νέο έτος. Αλλά και
οι καθηγητές που ήταν υπεύθυνοι των κοιτώνων, αν και ισχυρίζονταν
ότι τους ενδιαφέρει μόνο η
ευγενής άμιλλα, ήταν αποφασισμένοι να κερδίσει η ομάδα τους. Ο
Χάρι συνειδητοποίησε πόσο
λαχταρούσε η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ να νικήσουν το Σλίθεριν όταν
σταμάτησε να τους βάΖει
εργασίες μια βδομάδα πριν από τον αγώνα.
«ΝομίΖω πως είσαστε αρκετά φορτωμένοι», δήλωσε αγέρωχα. Οι μαθητές
δεν πίστευαν στ'
αφτιά τους. Η ΜακΓκόναγκαλ κοίταξε στα μάτια τον Χάρι και τον Ρον
και είπε: «Έχω συνηθίσει να
βλέπω το κύπελλο στο γραφείο μου, παιδιά, κι ειλικρινά θα λυπηθώ
πολύ αν αναγκαστώ να το
δώσω στον Σνέιπ, γι' αυτό αφιερώστε τον ελεύθερο χρόνο σας στην
προπόνηση».
Αλλά και η στάση του Σνέιπ δεν ήταν λιγότερο φανατική είχε κάνει
τόσες κρατήσεις στο γήπεδο
του κουίντιτσ, που οι Γκρίφιντορ δυσκολεύονταν να προπονηθούν.
Επίσης, έκανε πως δεν
άκουγε τις καταγγελίες ότι οι Σλίθεριν έριχναν μουλωχτά ξόρκια
στους Γκρίφιντορ. "Όταν η Αλίσια
Σπίνετ κατέληξε στο αναρρωτήριο, γιατί φούντωσαν τα φρύδια της κι
άρχισαν να μακραίνουν
τόσο που έκρυψαν τα μάτια και το στόμα της, ο Σνέιπ επέμενε πως
έκανε η ίδια στον
370
εαυτό της κάποιο ξόρκι για να πυκνώσουν τα μαλλιά της. Τότε,
αγνόησε επιδεικτικά δεκατέσσερις
μάρτυρες που είδαν τον Μάιλς Μπλέτσλι, τον τερματοφύλακα του
Σλίθεριν, να τη χτυπάει από πίσω με ένα ξόρκι την ώρα που διάβαΖε στη βιβλιοθήκη.
Ο Χάρι ήταν αισιόδοξος για την έκβαση του αγώνα δεν είχαν χάσει
ποτέ από την ομάδα του
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Μαλφόι. Βέβαια, ο Ρον δεν είχε πιάσει ακόμη τις υψηλές επιδόσεις
του Γουντ, αλλά δούλευε
σκληρά και βελτιωνόταν συνεχώς. Το αδύνατο σημείο του ήταν που
έχανε το ηθικό του όταν
έκανε κάποιο λάθος. Αν έτρωγε γκολ, ταραζόταν τόσο πολύ ώστε ήταν
σίγουρο εκ των προτέρων
ότι θα φάει κι άλλα. Ωστόσο, ο Χάρι τον είχε δει να κάνει
θεαματικές αποκρούσεις όταν βρισκόταν
σε φόρμα μάλιστα, σε μιαν αξέχαστη προπόνηση, κρεμάστηκε με το ένα
χέρι από το σκουπόξυλο
και απέκρουσε με μια τόσο δυνατή κλοτσιά που έστειλε την κόκκινη
μπάλα στην απέναντι εστία
και σκόραρε στο κεντρικό στεφάνι. Οι συμπαίκτες του θεώρησαν αυτή
την απόκρουση εφάμιλλη
με μία που είχε κάνει πρόσφατα ο Μπάρι Ράιαν, ο ιρλανδός διεθνής
τερματοφύλακας, σε ένα
σουτ του Λάντισλαφ Ζαμόισκι, του καλύτερου επιθετικού της
Πολωνίας. Ακόμη και ο Φρεντ
δήλωσε ότι ίσως ο Ρον να τους έκανε περήφανους μια μέρα και ότι
εκείνος κι ο Τζορτζ σκέφτονταν σοβαρά να παραδεχτούν πως ήταν συγγενής τους, κάτι που
διέψευδαν με πάθος τα
τέσσερα τελευταία χρόνια.
Το μόνο που ανησυχούσε πραγματικά τον Χάρι ήταν το πόσο
επηρεαΖόταν ο Ρον από τις
αποδοκιμαστέες κραυγές και τις απειλές των Σλίθεριν πριν μπει καν
στον αγωνιστικό χώρο. Ο
ίδιος, φυσικά, υπέμενε τις κορόίδίες τους τέσσερα χρόνια. Έτσι,
όταν του ψιθύρισαν: «Πότι,
άκουσα τον Γουόρινγκτον να ορκίζεται ότι θα σε ρίξει από το
σκουπόξυλο σου το Σάββατο», όχι
μόνο δεν του πάγωσε το αίμα αλλά έβαλε και τα γέλια. «Τόσο άστοχος
που είναι ο Γουό-ριννκτον,
θα ανησυχούσα μόνο αν σημάδευε τον διπλανό μου», απάντησε, γεγονός
που έκανε τον Ρον και
την Ερμιόνη να σκάσουν στα γέλια και το ηλίθιο χαμόγελο της Πάνσι
Πάρκινσον να σβήσει στη
στιγμή.
Ο Ρον όμως δεν είχε ανάλογη πείρα από ακατάπαυστες προσβολές,
κορόίδίες και εκφοβισμούς.
'Όταν οι Σλίθεριν —ειδικά κάποιοι που ήταν μεγαλύτεροι του κατά
δύο χρόνια και, φυσικά, πολύ
πιο σωματώδεις— του ψιθύριΖαν καθώς περνούσε στο διάδρομο:
«Έκλεισες κρεβάτι στο αναρρωτήριο, Ουέσλι;» ο Ρον όχι μόνο δε
371
γελούσε αλλά το πρόσωπο του έπαιρνε αυτομάτως το χρώμα του χαλκού.
'Όταν ο Ντράκο
Μαλφόι παρίστανε πως ήταν ο Ρον που του ξέφευγε η μπάλα — πράγμα
που συνέβαινε κάθε
φορά που έβλεπε τον Μαλφόι —, τα αφτιά του βάφονταν κόκκινα και τα
χέρια του άρχιζαν να
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τρέμουν, με αποτέλεσμα να του πέφτει ότι κρατούσε εκείνη την ώρα.
Πέρασε ο Οκτώβρης με τους δυνατούς ανέμους και τις εκνευριστικές
βροχές του κι ήρθε ο
Νοέμβρης με το κρύο, την πρωινή πάχνη και το αγιαζι που πάγωνε τα
χέρια και το πρόσωπο. Ο
ουρανός και η οροφή της μεγάλης τραπεΖαρίας είχαν το υπόλευκο,
ελαφρώς γκρίζο του
μαργαριταριού, τα βουνά γύρω από το «Χόγκουαρτς» σκεπάστηκαν με
χιόνια και η θερμοκρασία
στο κάστρο έπεσε τόσο πολύ, που αρκετοί μαθητές φορούσαν τα χοντρά
προστατευτικά τους
γάντια από δρακοτόμαρο στα διαλείμματα.
Το πρωί του αγώνα ξημέρωσε ασυννέφιαστο και παγερό. οταν ξύπνησε ο
Χάρι, είδε τον Ρον να
κάθεται σαν άγαλμα στο κρεβάτι του, με τα μπράτσα τυλιγμένα γύρω
από τα γόνατα, και να κοιτά
προσηλωμένος το κενό.
«Είσαι καλά;» ρώτησε ο Χάρι.
Ο φίλος του έγνεψε αμίλητος. Ο Χάρι θυμήθηκε ξαφνικά τότε που ο
Ρον είχε κάνει κατά λάθος
στον εαυτό του ένα ξόρκι και ξερνούσε γυμνοσάλιαγκες- ήταν ωχρός
και κάθιδρος όπως τότε, και
δεν μπορούσε ούτε ν' ανοίξει το στόμα του.
«θα συνέλθεις μόλις φας πρωινό», είπε ο Χάρι. «Σήκω». Η μεγάλη
τραπεΖαρία κόντευε να
γεμίσει όταν έφτασαν. Όλοι μιλούσαν δυνατά και το κέφι έδειχνε να
'ναι ανεβασμένο. Καθώς
περνούσαν από το τραπέΖΙ του Σλίθεριν, οι φωνές δυνάμωσαν. Ο Χάρι
γύρισε και είδε ότι, εκτός
από τα γνωστά ασημοπράσινα κασκόλ και καπέλα, οι μαθητές φορούσαν
στο στήθος μιαν
ασημένια κονκάρδα σε σχήμα στέμματος. για κάποιο λόγο έδειχναν τον
Ρον ξεκαρδισμένοι στα
γέλια. Ο Χάρι προσπάθησε να δει τι ήταν γραμμένο στις κονκάρδες,
αλλά βιαΖόταν να
απομακρύνει τον Ρον από το τραπέΖι των Σλίθεριν κι έτσι δεν
πρόλαβε να το διαβάσει.
Έφτασαν στο τραπέΖι των Γκρίφιντορ, όπου όλοι τους υποδέχτηκαν
θερμά εδώ επικρατούσε το
χρυσό και κόκκινο χρώμα, αλλά αντί να φτιάξουν τη διάθεση του Ρον
οι επευφημίες, έριξαν ακόμη
πιο πολύ το ηθικό του. Ο νεαρός σωριάστηκε στον πλησιέστερο πά-νκο
σαν να επρόκειτο να
φάει το τελευταίο γεύμα του.
372
«Πώς έμπλεξα έτσι; Πρέπει να μου 'στρίψε», έκρωξε πνιχτά. «Να μου
'στρίψε».
«Μην είσαι χαΖός», είπε αποφασιστικά ο Χάρι, σερβίροντας του τα
αγαπημένα του δημητριακά.
«Όλα θα πάνε μια χαρά. Είναι φυσικό να έχεις τρακ».
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«Είμαι άσχετος», συνέχισε ο Ρον. «Είμαι για κλάματα. Δεν ξέρω τι
μου γίνεται από κουίντιτς. Πώς
έμπλεξα έτσι;»
«Ηρέμησε», τον έκοψε αυστηρά ο Χάρι. «θυμήσου την απόκρουση που
έκανες με το πόδι τις
προάλλες, ακόμη και τα αδέλφια σου σου έβγαλαν το καπέλο».
Ο Ρον πήρε ένα βασανισμένο ύφος.
«Ήταν τυχαίο», ψιθύρισε απελπισμένος. «Το έκανα κατά λάθος
γλίστρησα από το σκουπόξυλό
μου χωρίς να με δει κανείς σας και, καθώς προσπαθούσα να ξανανέβω,
κλότσησα κατά λάθος
την κόκκινη μπάλα».
«Μερικά τέτοια λάθη ακόμη», είπε ο Χάρι, που συνήλθε αμέσως από τη
δυσάρεστη έκπληξη, «κι
έχουμε το ματς στην τσέπη μας».
Η Ερμιόνη και η τζίνι κάθονταν απέναντι τους φορώντας χρυσοκόκκινα κασκόλ, γάντια και
κονκάρδες.
«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε η Τζίνι τον Ρον, ο οποίος κοίταΖε το γάλα
που είχε απομείνει στο
πιάτο του σαν να σκεφτόταν σοβαρά να πνιγεί μέσα του.
«Έχει λίγο τρακ», εξήγησε ο Χάρι.
«Καλό σημάδι. Απ' ό,τι έχω προσέξει, όταν έχεις τρακ γράφεις
καλύτερα στα διαγωνίσματα»,
προσπάθησε να τον ενθαρρύνει η Ερμιόνη.
«Γεια», ακούστηκε πίσω τους μια άχρωμη φωνή. Είχε έρθει η Λούνα
Λάβγκσυντ από το τραπέΖΙ
των Ράβενκλοου. Πολλοί την κοιτούσαν κι αρκετοί την έδειχναν
γελώντας είχε καταφέρει να εφοδιαστεί με ένα καπέλο που είχε σχήμα λεοντοκεφαλής σε φυσικό
μέγεθος και που τώρα
ισορροπούσε επικίνδυνα πάνω στο κεφάλι της. «Είμαι με το
Γκρίφιντορ», δήλωσε η Λούνα
δείχνοντας το καπέλο της. «Κοιτάξτε τι κάνει...»
Σήκωσε το ραβδί της και χτύπησε το καπέλο. Το στόμα της
λεοντοκεφαλής άνοιξε ακόμη πιο
πολύ κι ακούστηκε ένας τόσο ρεαλιστικός βρυχηθμός που έκανε όλα τα
παιδιά να αναπηδήσουν.
«Ωραίο δεν είναι;» ρώτησε χαρούμενη η Λούνα. «Ήθελα να το βάλω να
μασουλάει ένα φίδι, που
θα συμβόλιΖε το Σλίθεριν, αλ373
λα δυστυχώς δεν προλάβαινα. Λοιπόν... καλή επιτυχία, Ρόναλνΐ!»
είπε και ύστερα έκανε
μεταβολή κι έφυγε.
Πριν προλάβουν να συνέλθουν από την έκπληξη, εμφανίστηκε φουριόΖα
η ΑνΐΖέλικα συντροφιά
με την Κάτι και την Αλίσια, που τα φρύδια της είχαν επανέλθει στο
κανονικό τους μέγεθος χάρη
στις φροντίδες της κυρίας Πόμφρι.
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«Όταν είστε έτοιμοι», είπε, «θα πάμε κατευθείαν στο γήπεδο να
αλλάξουμε».
«Σε λίγο θα είμαστε εκεί», τη διαβεβαίωσε ο Χάρι. «Μόλις τελειώσει
ο Ρον το πρωινό του».
Ύστερα από δέκα λεπτά όμως ήταν προφανές ότι ο Ρον δεν μπορούσε να
κατεβάσει ούτε
μπουκιά, έτσι ο Χάρι προτίμησε να τον οδηγήσει στα αποδυτήρια.
Καθώς σηκώνονταν από το
τραπέΖΙ, έκανε το ίδιο κι η Ερμιόνη, που έπιασε τον Χάρι από το
μπράτσο και τον τράβηξε
παράμερα.
«Μην αφήσεις τον Ρον να δει τι γράφουν οι κονκάρδες των Σλίθεριν»,
ψιθύρισε επιτακτικά.
Ο Χάρι την κοίταξε ερωτηματικά αλλά εκείνη κούνησε προειδοποιητικά
το κεφάλι της μόλις τους
είχε πλησιάσει ο Ρον με ύφος χαμένο κι απελπισμένο.
«Καλή επιτυχία, Ρον», είπε η Ερμιόνη. Ανασηκώθηκε στις μύτες και
τον φίλησε στο μάγουλο.
«Και σ' εσένα, Χάρι...»
Ο Ρον φάνηκε να συνέρχεται κάπως καθώς διέσχίΖαν την τραπεζαρία.
Άγγιξε το μάγουλο του στο
σημείο όπου τον φίλησε η Ερμιόνη με ύφος απορημένο, σαν να μην
ήταν σίγουρος τι έγινε.
Φαινόταν πολύ παραΖαλισμένος για να προσέξει οτιδήποτε γύρω του, ο
Χάρι όμως κοίταξε τις
κονκάρδες σε σχήμα στέμματος καθώς περνούσαν από το τραπέΖΙ των
Σλίθεριν κι αυτή τη φορά
διέκρινε τι αναγραφόταν:
Ο Ρον Ουέσλι ειν' ο βασιλιάς μας
Μ' ένα κακό προαίσθημα να σφίγγει την καρδιά του Χάρι, τα δυο
αγόρια διέσχισαν την
τραπεΖαρία, κατέβηκαν τα σκαλοπάτια και βγήκαν στο πάρκο.
Το παγωμένο χορτάρι κριτσάνιΖε κάτω από τα πόδια τους καθώς
κατέβαιναν την πλαγιά και
κατευθύνονταν προς το γήπεδο. Δε φυσούσε και στον ουρανό
επικρατούσε ένα αδιάσπαστο,
αχνογάλαΖΟ χρώμα, σημάδι πως θα είχαν καλή ορατότητα και, μάλιστα,
χωρίς
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αντηλιά. Ο χαΡΙ επισήμανε αυτούς τους θετικούς παράγοντες στον Ρον
αλλά δεν ήταν σίγουρος
πως εκείνος τον άκουσε.
οταν μπήκαν στα αποδυτήρια, η Αντζέλικα είχε αλλάξει ήδη και έδίνε
οδηγίες στην υπόλοιπη
ομάδα. Ο Χάρι κι ο Ρον φόρεσαν τους μανδυες τους (ο Ρον ξοδεψε
κάμποσα Λεπτά
προσπαθώντας να τον «φορέσει ανάποδα, μέχρι που τον Λυπήθηκε η
Αλίσια και πήγε να τον
βοηθήσει) και κάθισαν να ακούσουν τις τελευταίες συμβουλές» ενοΰ ο
σαματάς από το στάδιο
δυνάμωνε καθώς έρχονταν όλο και περισσότεροι θεατές από το κάστρο.
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«μολις πήρα την τελική σύνθεση των Σλίθεριν», είπε η Αντζέλι-κα
και διάβασε προσεκτικα την
περγαμηνή που κρατούσε. «Οι περσινοί κυνηγοί, ο Ντέρικ και ο Μπολ,
έχουν φύγει αλλά ο
Μόνταγκ τους αντικατέστησε με τους καθιερωμένους γορίλες αντί για
άτομα που μπορουν να
πετάξουν καλά. Είναι δύο γομάρια, ο Κράμπε και ο Γκόιλ, δεν τους
ξέρω καλά...»
«Τους ξέρουμε εμείς», είπαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
«ΜΟυ φαίνεται πως αυτοί οι μπούφοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη
μιαν άκρη του
σκουπόξυλου από την άλλη», σχολίασε η Αντζέλικα κτυπώντας με το
δάχτυλο την περγαμηνή
της, «αλλά και πριν είχα πάντα την απορία πώς έβρισκαν ο Ντέρικ
και ο Μπολ το δρόμο για το
γήπεδο αφού δεν υπάρχουν πινακίδες».
«Ο Κραμπε και ο Γκόιλ είναι από το ίδιο καλούπι», τη διαβεβαίωσε ο
Χάρι.
Άκουγαν εκατοντάδες Βήματα που ανέβαιναν στις αμφιθεατρικές
κερκιδες με τα καθίσματα των
θεατών. Μερικοί τραγουδούσαν αλλά ο Χάρι δεν ξεχώριΖε τα λόγια.
Είχε αρχίσει να αισθάνεται
νευρικότητα, ήξερε όμως ότι το δικό του τρακ δεν ήταν_τίποτα σε
σύ-νκριση με του Ρον, που
πίεΖε με τα χέρια του το στομάχι του κοιτώντας το κενό, με
σφιγμένα χείλη και πελιδνό πρόσωπο.
«Ήρθε η ώρα», πρόσταξε βραχνά η Αντζέλικα κοιτώντας το ρολόι της.
«Πάμε, παιδιά... και με τη
νίκη».
Οι παίκτες σηκώθηκαν, στήριξαν στους ώμους τα σκουπόξυλα και
βγήκαν από τα αποδυτήρια
στο φως της μέρας. Έγιναν δεκτοί με ιαχές ανάμεσα στις οποίες
διακρινόταν και το τραγούδι,
πνιγμένο από τις επευφημίες και τα σφυρίγματα.
Η ομάδα του Σλίθεριν τους περίμενε στο γήπεδο. Φορούσαν κι αυτοί
τις ασημένιες κονκάρδες σε
σχήμα στέμματος. Ο καινούργιος αρχηγός τους, ο Μόντανκ, είχε το
ίδιο σουλούπι με τον Ντάντλι
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| Μτάρσλι, με αντιβράχια σαν τριχωτά χοιρομέρια. Πίσω του στέκο-?
νταν ο Κράμπε και ο Γκόιλ,
εξίσου σωματώδεις και οι δύο, που ! βλεφάριΖαν ηλίθια στο πρωινό
φως κουνώντας πέρα-δώθε
τα καινούργια τους ρόπαλα. Ο Μαλφόι στεκόταν στο πλάί, με τα
σταχτόξανθά μαλλιά του να
λάμπουν στον ήλιο. Η ματιά του διασταυρώ-: θηκε με του Χάρι και
χαμογέλασε ειρωνικά,
χτυπώντας με το δάχτυλο την κονκάρδα που φορούσε στο στήθος του. \
«Αρχηγοί, σφίξτε τα
χέρια», πρόσταξε η διαιτητής, η κυρία Χουτς, καθώς η Αντζέλικα και
ο Μόνταγκ συναντιόνταν στο
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κέντρο του γηπέδου. Ο Χάρι κατάλαβε ότι ο Μόνταγκ προσπάθησε να
«λιώσει» τα δάχτυλα της
Αντζέλικα, αν και το πρόσωπο της παρέμεινε ανέκφραστο. «Ανεβείτε
στα σκουπόξυλα σας...»
Η κυρία Χουτς έφερε στο στόμα τη σφυρίχτρα της και σφύριξε. Οι
μπάλες ελευθερώθηκαν και οι
δεκατέσσερις παίκτες απογειώθηκαν. Ο Χάρι είδε με την άκρη του
ματιού του τον Ρον να κατευθύνεται προς τα τέρματα. Ο Χάρι ανέβηκε πιο ψηλά αποφεύγοντας με
έναν ελιγμό μια μαύρη
μπάλα και ξεκίνησε να κάνει το γύρο του γηπέδου αναΖητώντας με το
βλέμμα του τη λάμψη της
χρυσής μπάλας στην απέναντι πλευρά του σταδίου, ο Ντράκο Μαλφόι
έκανε το ίδιο πράγμα.
«Και είναι η Τζοουνς... n Τζοουνς με την κόκκινη μπάλα, τι
παίκτρια είναι αυτή η κοπέλα, της το
λέω χρόνια αλλά αρνείται να βγει μαζίμου...»
«ΤζΟΡΝΤΑΝ!» φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «...ένα αστείο
έκανα, κυρία, για να αυξηθεί
το ενδιαφέρον — κι αποφεύγει τον Γουόρινγκτον, περνάει τον Μόνταγκ
και... οχ... τη χτυπάει από
πίσω ο Κράμπε με μια μαύρη μπάλα... πιάνει την κόκκινη ο Μόνταγκ,
προωθείται και... τον κόβει
ωραία ο Τζορτζ Ουέ-σλι με μια μαύρη μπάλα στο κεφάλι, του πέφτει η
κόκκινη, την πιάνει η Κάτι
Μπελ, η Κάτι Μπελ του Γκρίφιντορ κάνει ανάποδη πάσα στην Αλίσια
Σπίνετ κι η Σπίνετ φεύγει...»
Η μετάδοση του Αι Τζόρνταν αντιλαλούσε σε όλο το στάδιο κι ο Χάρι
είχε τ' αφτιά του τεντωμένα
παρά τον αέρα που σφϋρίΖε και την οχλοβοή του πλήθους που φώναΖε,
γιούχαρε, τραγουδούσε.
«...αποφεύγει μ' έναν ελιγμό τον Γουόρινγκτον, αποφεύγει μια μαύρη
μπάλα... έλα, Αλίσια... κι οι
θεατές ενθουσιάΖονται, ακούστε τους, τι τραγουδάνε;»
Ο Αι σταμάτησε να ακούσει και το τραγούδι υψώθηκε δυνατά
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και καθαρά από την ασημοπράσινη θάλασσα των κερκίδων του Σλίθεριν:
«Ο Ρον Ουέσλι τα σουτ μας δε θα πιάσει Ο Ρον Ουέσλι μπροστά μας θα
τα χάσει Κι εμείς, οι
Σλίθεριν, πετάμ' απ' τη χαρά μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας.
Ο Ρον Ουέσλι τη νίκη δε θ' αγγίξει Τα γκολάκια μας μεμιάς θα τα
ρουφήξει Ευχαριστούμε από τα
βάθη της καρδιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας».
«... κι η Αλίσια δίνει πάσα πίσω στην Αντζέλικα!» φώναξε ο Λι και
καθώς γυρίΖε ο Χάρι,
εξοργισμένος απ' αυτό που μόλις άκουσε κατάλαβε ότι ο Λι
προσπαθούσε να πνίξει τα λόγια του
τραγουδιού. «'Έλα, Αντζέλικα... τώρα βρίσκεται τετα-τετ με το
φύλακα!
ΣΟΥΤΑΡΕΙ... αααα...»
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Ο Μπλέτσλι, όμως, ο φύλακας των Σλίθεριν, μπλόκαρε το σουτ της
πέταξε την κόκκινη μπάλα
στον Γουόρινγκτον, που έφυγε σαν σίφουνας αποφεύγοντας με
γρήγορους ελιγμούς την Αλίσια
και την Κάτι. Το τραγούδι από τις κερκίδες δυνάμωνε ολοένα καθώς ο
αντίπαλος παίκτης
πλησίαΖε τον Ρον.
«Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας
Ευχαριστούμε από τα βάθη
της καρδιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας».
Ο Χάρι εγκατέλειψε προς στιγμήν την αναΖήτηση της χρυσής μπάλας
και έστριψε την Αστραπή
του προς τον Ρον η λεπτή σιλουέτα του φίλου του αιωρούνταν μπροστά
στα τρία τέρματα ενώ ο
σωματώδης Γουόρινγκτον ορμούσε ακάθεκτος προς το μέρος του.
«... κι ο Γουόριννκτον έχει την μπάλα, ο Γουόρινγκτον ετοιμάΖε-ται
να σκοράρει, έχει ξεφύγει από
τις μαύρες μπάλες κι έχει απέναντι' του μόνο το φύλακα...»
Ένα μυριόστομο τραγούδι αντήχησε από τις κερκίδες του Σλίθεριν:
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«Ο Ρον Ουέσλι τα σουτ μας δε θα πιάσει Ο Ρον Ουέσλι μπροστά μας θα
τα χάσει...»
«...κι είναι το πρώτο τεστ για τον καινούργιο φύλακα του Γκρίφιντορ, τον Ρον Ουέσλι, αδελφό
των κυνηγών Φρεντ και Τζορτζ το νέο, πολλά υποσχόμενο, ταλέντο της
ομάδας... Έλα, Ρον!»
Ωστόσο, η έκρηξη ενθουσιασμού ήρθε από τις κερκίδες του Σλίθεριν:
ο Ρον έκανε μια βουτιά με
τα χέρια ανοιχτά κι η κόκκινη μπάλα πέρασε ανάμεσα τους και
καρφώθηκε στο κεντρικό στεφάνι
του Ρον.
«Σκόραρε το Σλίθεριν!» ακούστηκε η φωνή του Λι ανάμεσα στις ιαχές
και τα γιούχα των θεατών.
«Δέκα-μηδέν υπέρ του Σλίθεριν —
ατυχία, Ρον».
Οι Σλίθεριν τώρα τραγουδούσαν ακόμη πιο δυνατά:
«Ο ΡΟΝ ΟΥΈΣΛΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΔΕ θ' ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΑ ΓΚΟΛΆΚΙΑ ΜΑΣ ΜΕΜΙΑΣ ΘΑ ΤΑ
ΡΟΥΦΗΞΕΙ...»
«...κι η μπάλα ξανά στο Γκρίφιντορ, η Κάτι Μπελ κατευθύνεται προς
το κέντρο...» κραύγασε ο Λι,
κάνοντας φιλότιμες προσπάθειες να ακουστεί, αλλά το τραγούδι ήταν
τόσο εκκωφαντικό που
έπνιγε
τη φωνή του.
«...ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ Ο ΡΟΝ ΟΥΈΣΛΙ ΕΙΝ' Ο
ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΜΑΣ».
«ΤΙ ΧΑΖΕΥΕΙΣ, ΧΑΡΙ!» βρυχήθηκε η Αντζέλικα που πέρασε δίπλα
του ακολουθώντας την Κάτι. «ΚΟΥΝΗΣΟΥ!»
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Ο Χάρι συνειδητοποίησε πως αιωρούνταν πάνω από ένα λεπτό στο ίδιο
ακριβώς σημείο,
παρακολουθώντας την εξέλιξη του αγώνα κι έχοντας ξεχάσει εντελώς
τη χρυσή μπάλα,
θυμωμένος με τον εαυτό του, έκανε μια βουτιά κι άρχισε να κόβει
πάλι βόλτες και να παρατηρεί
ολόγυρα, προσπαθώντας να αγνοήσει τη χορωδία που τράνταΖε τώρα όλο
το στάδιο:
«Ο ΡΟΝ ΟΥΈΣΛΙ ΕΙΝ' Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ, Ο ΡΟΝ ΟΥΈΣΛΙ ΕΙΝ' Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΜΑΣ...»
Δεν έβλεπε πουθενά τη χρυσή μπάλα ο Μαλφόι έκανε κι αυτός
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κύκλους γύρω από το γήπεδο σαν εκείνον. Κάποια στιγμή
διασταυρώθηκαν, πηγαίνοντας προς
αντίθετες κατευθύνσεις, κι ο Χά-ρι τον άκουσε να τραγουδάει
δυνατά:
«Ο ΡΟΝ ΟΥΕΣΛΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΔΕ θ' ΑΓΓΙΞΕΙ...»
«...πάλι ο Γουόρινγκτον», κραύγασε ο Λι, «που δίνει πάσα στον
Πιούσι, ο Πιούσι αποφεύγει τη
Σπίνετ... έλα, ΑντΖελικα, μπορείς —τελικά δεν μπόρεσε— αλλά κόβει
ωραία ο Φρεντ Ουέσλι,
λάθος, ο Τζορτζ, τέλος πάντων... δεν έχει σημασία... κι ο
Γουόρινγκτον χάνει την κόκκινη μπάλα
και η Κάτι Μπελ... την έχασε κι αυτή... και τώρα την έχει ο
Μόνταγκ, ο αρχηγός του Σλίθεριν έχει
στην κατοχή του την μπάλα και τρέχει προς την αντίπαλη εστία,
ελάτε, Γκρίφι-ντορ, κόψτε τον!»
Ο Χάρι, που βρισκόταν στην άλλη άκρη του γηπέδου, πίσω από τα
τέρματα των Σλίθεριν, πίεσε
τον εαυτό του να μην κοιτάΖει τι γινόταν στην εστία του Ρον. Καθώς
περνούσε πίσω από το
φύλακα του Σλίθεριν, τον άκουσε να τραγουδάει μαΖί" με το πλήθος:
«Ο ΡΟΝ ΟΥΕΣΛΙ ΤΑ ΣΟΥΤ ΜΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ...»
«... κι ο Πιούσι ξεφεύγει ξανά από την Αλίσια κι είναι έτοιμος να
σκοράρει... Σταμάτα τον, Ρον!»
Δε χρειάστηκε να κοιτάξει ο Χάρι για να καταλάβει τι έγινε: ένας
αναστεναγμός απογοήτευσης
ακούστηκε από τις κερκίδες του Γκρί-φιντορ, μαΖί" με ξέφρενες
επευφημίες από το Σλίθεριν. Ο
Χάρι χαμήλωσε το βλέμμα και είδε την Πάνσι Πάρκινσον να στέκεται
όρθια μπροστά στις
κερκίδες, με την πλάτη προς το γήπεδο, και να διευθύνει σαν
μαέστρος τους οπαδούς του
Σλίθεριν που τραγουδούσαν:
«...ΚΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙΣΛΙΘΕΡΙΝ, ΠΕΤΑΜ'ΑΠ' ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΑΣ Ο ΡΟΝ ΟΥΕΣΛΙ ΕΙΝ'
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΜΑΣ».
Το είκοσι-μηδέν στο σκορ, Βέβαια, δεν ήταν τίποτα. Το Γκρίφι-ντορ
μπορούσε να καλύψει άνετα
μια τέτοια διαφορά ή να πιάσει τη χρυσή μπάλα.
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Μερικά γκολ και θα προηγηθούμε όπως πάντα, βεβαίωσε τον εαυτό του
ο Χάρι, καθώς ελισσόταν
ανάμεσα στους άλλους παί379
κτες, προσπαθώντας να πλησιάσει κάτι που είδε να γυαλίΖει κοντά
στον Μόνταγκ.
Ο Ρον όμως έφαγε άλλα δύο γκολ. Τώρα, στη λαχτάρα του Χάρι να βρει
τη χρυσή μπάλα
προστέθηκε και μια αίσθηση πανικού. Αν την έβρισκε γρήγορα, αν
τελείωνε γρήγορα το
παιχνίδι...
«...και η Κάτι Μπελ του Γκρίφιντορ ξεφεύγει από τον Πιούσι,
αποφεύγει μ' έναν ελιγμό τον
Μόνταγκ και τροφοδοτεί την Tzον-σον — ωραία πάσα, Κάτι. Η
Αντζέλικα Τζοουνς παίρνει την
κόκκινη μπάλα, περνά τον Γουόρινγκτον, πλησιάΖει την αντίπαλη
εστία... έλα, Αντζέλικα... ΚΑΙ
ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΓΚΡΊΦΙΝΤΟΡ' Σαράντα-δέκα υπέρ του Σλίθεριν και την
μπάλα έχει τώρα ο
Πιούσι...»
Ο Χάρι άκουσε τους βρυχηθμούς του λιονταριού της Λούνα ανάμεσα
στις Ζητωκραυγές των
Γκρίφιντορ κι εμψυχώθηκε τώρα έχαναν με τριάντα πόντους μόνο, δεν
ήταν τίποτα, θα
μπορούσαν να καλύψουν εύκολα τη διαφορά. Βούτηξε για να αποφύγει
μια μαύρη μπάλα που
του έριξε ο Κράμπε και συνέχισε την απεγνωσμένη ανα-Ζήτηση της
χρυσής, παρακολουθώντας
με την άκρη του ματιού του τον Μαλφόι. Προσπαθούσε να καταλάβει
από τις αντιδράσεις του αν
την είχε δει εκείνος πρώτος, ωστόσο ο Μαλφόι συνέχισε να πετάει
γύρω γύρω στο γήπεδο
ψάχνοντας μάταια...
«...ο Πιούσι δίνει πάσα στον Γουόρινγκτον, ο Γουόρινγκτον στον
Μόνταγκ, ο Μόνταγκ ξανά στον
Πιούσι... κόβει η Τζοουνς, η Τζοουνς παίρνει την κόκκινη μπάλα, τη
δίνει στην Μπελ, καλά πάμε...
λάθος!... ο Γκόιλ του Σλίθεριν χτυπάει την Μπελ με μια μαύρη μπάλα
κι η κόκκινη περνά ξανά
στην κατοχή του Πιούσι...»
«Ο ΡΟΝ ΟΥΕΣΛΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΔΕ θ' ΑΓΓΙΞΕΙ
ΤΑ ΓΚΟΛΑΚΙΑ ΜΑΣ ΜΕΜΙΑΣ ΘΑ ΤΑ ΡΟΥΦΗΞΕΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ...»
Τότε ο Χάρι διέκρινε επιτέλους τη μικρή, χρυσή, φτερωτή μπάλα, που
αιωρούνταν σε απόσταση
τριάντα πόντων από την επιφάνεια του εδάφους, προς την πλευρά του
Σλίθεριν.
Βούτηξε αμέσως...
Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο Μαλφόι τον μιμήθηκε και πλησίασε
από τα αριστερά,
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σκίζοντας τον αέρα σαν μια ασημοπρά-σινη κηλίδα, έτσι καθώς ήταν
σκυμμένος στο σκουπόξυλό
του...
Η χρυσή μπάλα παρέκαμψε τη βάση ενός τέρματος κι όρμησε
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με δύναμη προς τις απέναντι κερκίδες η αλλαγή πορείας ευνοούσε τον
Μαλφόι, που ήταν πιο
κοντά ο Χάρι έστριψε την Αστραπή του και πρόφτασε τον Μαλφόι...
Ο Χάρι, πετώντας πολύ κοντά στο έδαφος, άπλοσε το δεξί του χέρι
στη χρυσή μπάλα. Στα δεξιά
του, άπλωσε το χέρι του και ο Μαλ-φόι, ανοιγοκλείνοντας τα
δάχτυλα...
Τα πάντα έγιναν μέσα σε λίγα αγωνιώδη δευτερόλεπτα: ο Χάρι έσφιξε
τα δάχτυλα του γύρω από
τη μικρή φτερωτή μπάλα... τα νύχια του Μαλφόι έγδαραν τη ράχη του
χεριού του... ο Χάρι
σήκωσε όρθιο το σκουπόξυλό του σφίγγοντας στη χούφτα του την
μπάλα, ενώ οι οπαδοί του
Γκρίφιντορ ξέσπασαν σε μια μυριόστομη ιαχή...
Είχαν σωθεί κι ας έφαγε τόσα γκολ ο Ρον. Κανένας δε θα το θυμόταν
τώρα που νίκησε το
Γκρίφιντορ...
ΜΠΑΜ...
Μια μαύρη μπάλα χτύπησε στην πλάτη τον Χάρι ρίχνοντας τον από το
σκουπόξυλό του.
Ευτυχώς, απείχε μόλις δύο μέτρα από το έδαφος — είχε Βουτήξει πολύ
χαμηλά για να πιάσει τη
χρυσή μπάλα —, μα του κόπηκε η ανάσα και προσγειώθηκε ανάσκελα στο
παγωμένο γρασίδι.
Άκουσε τη σφυρίχτρα της κυρίας Χουτς μαζί με αποδοκιμαστέα
σφυρίγματα, θυμωμένες φωνές
και νιούχα από τις εξέδρες, ένα γδούπο κι ύστερα την τρομαγμένη
φωνή της Αντζέλικα.
«Είσαι καλά;»
«Φυσικά», είπε βλοσυρά ο Χάρι καθώς έπιανε το χέρι της για να
σηκωθεί. Η κυρία Χουτς πετούσε
με βιάση προς το μέρος κάποιου παίκτη των Σλίθεριν — ο Χάρι δεν
μπορούσε να διακρίνει ποιος
ήταν από το σημείο όπου στεκόταν.
«Αυτό το γομάρι, ο Κράμπε», εξήγησε οργισμένη η Αντζέλικα, «σου
έριξε τη μαύρη μπάλα μόλις
σε είδε να πιάνεις τη χρυσή... Αλλά νικήσαμε, Χάρι, νικήσαμε!»
Ο Χάρι άκουσε πίσω του ένα ρουθούνισμα και γύρισε να δει,
σφίγγοντας ακόμη στο χέρι του τη
χρυσή μπάλα: ο Ντράκο Μαλφόι είχε προσγειωθεί λίγο πιο πέρα. Είχε
πανιάσει απ' το κακό του
αλλά κατάφερε να κάνει έναν περιφρονητικό μορφασμό.
«Τελικά έσωσες το τομάρι του Ουέσλι», είπε στον Χάρι. «Δεν έχω δει
χειρότερο φύλακα... μα τι να
περιμένεις από κάποιον που τα χάνει σ' όλες τις φάσεις... Σ'
άρεσαν οι στίχοι μου, Πότερ;»
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Ο Χάρι δεν απάντησε λέξη. Έκανε μεταβολή και κατευθύνθηκε προς
τους συμπαίκτες του, που
προσγειώνονταν τώρα ένας ένας,
381
ΖητωκραυγάΖοντας και χτυπώντας με τη γροθιά τους τον αέρα
ενθουσιασμένοι ολοι εκτός από
τον Ρον, που κατέβηκε από το σκουπόξυλό του δίπλα στα τέρματα και
κίνησε για τ' αποδυτήρια
με σερνόμενα βήματα.
«θέλαμε να γράψουμε κι άλλο ένα τετράστιχο!» φώναξε ο Μαλφόι,
καθώς η Κάτι κι η Αλίσια
αγκάλιαΖαν τον Χάρι. «Για τη μάνα του!... Αλλά δε μας έβγαινε η
ρίμα για το χοντρή και
άσχημη...»
«Δίνε του, Μαλφόι», είπε η Αντζέλικα ρίχνοντας του ένα
περιφρονητικό βλέμμα.
«... ούτε για το αχάίρευτος και χαμένος — ξέρεις, για τον πατέρα
του...»
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ κατάλαβαν στη στιγμή για ποιους μιλούσε ο
Μαλφόι. Ξαφνικά κοκάλωσαν κι
οι δύο καθώς έσφιγγαν το χέρι του Χάρι και γύρισαν προς τον
Μαλφόι.
«Ασ' τον!» φώναξε η Αντζέλικα πιάνοντας τον Φρεντ από το μπράτσο.
«Άσ' τον να λέει, Φρεντ.
Έχει λυσσάξει που χάσανε, ο σιχαμένος...»
«...εσύ όμως τους συμπαθείς τους Ουέσλι, έτσι δεν είναι, Πάτερ;»
συνέχισε ειρωνικά ο Μαλφόι.
«Σε φιλοξενούντα καλοκαίρι και τα σχετικά. Απορώ πώς αντέχεις την
μπόχα τους αλλά,
φαντάΖομαι, όταν έχεις μεγαλώσει με Μαγκλ, ακόμη και το σπίτι των
Ουέσλι μυρίσει καλά...»
Ο Χάρι άρπαξε τον Τζορτζ. Στο μεταξύ, χρειάστηκαν οι συνδυασμένες
προσπάθειες της
Αντζέλικα, της Αλίσια και της Κάτι για να εμποδίσουν τον Φρεντ να
επιτεθεί στον Μαλφόι, που
γελούσε τώρα προκλητικά. Ο Χάρι αναΖήτησε την κυρία Χουτς με το
βλέμμα του, αλλά εκείνη
κατσάδιοΖε ακόμη τον Κράμπε για το αντικανονικό χτύπημα με τη
μαύρη μπάλα.
«Εκτός κι αν...» συνέχισε ο Μαλφόι καθώς οπισθοχωρούσε, «εκτός κι
αν θυμάσαι πώς βρόμαγε η
μάνα σου, Πότερ, και γι' αυτό σε ελκύει το αχούρι των Ουέσλι...»
Ο Χάρι δε συνειδητοποίησε για πότε άφησε τον Τζορτζ το μόνο που
κατάλαβε ήταν πως
όρμησαν κι οι δυο στον Μαλφόι. Είχε ξεχάσει τελείως ότι τους
παρακολουθούσαν όλοι οι
καθηγητές το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να λιώσει τον Μαλφόι.
Χωρίς να χάσει χρόνο για να
βγάλει το ραβδί του, σήκωσε το χέρι με το οποίο κρατούσε ακόμη τη
χρυσή μπάλα και του έχωσε
μια γροθιά στο στομάχι...
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«Χάρι! ΧΑΡΙ! ΤζΟΡΤζ' ΜΗ!»
Ο Χάρι άκουγε κορίτσια να στριγκλίσουν, τον Μαλφόι να σκού-Ζει,
τον Τζορτζ να βλαστημάει, μια
σφυρίχτρα να ηχεί σαν δαιμονισμένη και την οχλοβοή του πλήθους
γύρω του, μα δεν τον έμελε.
Μόνον όταν κάποιος φώναξε: «ΚσΓαστα/ϊπους/» και βρέθηκε πεσμένος
ανάσκελα από την
ορμητικότητα του ξορκιού, σταμάτησε να γρονθοκοπεί αλύπητα τον
Μαλφόι.
«Τι κάνεις εκεί;» ούρλιαξε η καθηγήτρια Χουτς καθώς σηκωνόταν
όρθιος ο Χάρι. Προφανώς αυτή
τον είχε χτυπήσει με το απωθητικό ξόρκι κρατούσε στο ένα χέρι τη
σφυρίχτρα και στο άλλο το
ραβδί της, ενώ το σκουπόξυλό της ήταν αφημένο λίγα μέτρα πιο πέρα.
Ο Μαλφόι,
κουλουριασμένος στο έδαφος, κλαψούριΖε και βογκούσε με τη μύτη του
να αιμορραγεί. Ο
Τζορτζ είχε πρησμένα χείλη, ενώ ο Φρεντ ήταν ακινητοποιημένος από
τους τρεις κυνηγούς κι ο
Κράμπε χτυπιόταν από τα γέλια. «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια
συμπεριφορά. Στο κάστρο
γρήγορα, κι οι δυο σας, γραμμή στην υπεύθυνη του κοιτώνα σας!
Εμπρός μαρς!»
Ο Χάρι και ο Τζορτζ κίνησαν λαχανιασμένοι για το κάστρο χωρίς να
ανταλλάξουν λέξη. Η
οχλοβοή του γηπέδου ακουγόταν όλο και πιο απόμακρη καθώς
προχωρούσαν, μέχρι που
έφτασαν στο μεγάλο χολ της εισόδου, όπου άκουγαν μόνο τον ήχο των
βημάτων τους. Ο Χάρι
συνειδητοποίησε ότι φτεροκοπούσε κάτι στο δεξί του χέρι, όπου οι
αρθρώσεις του ήταν
μωλωπισμένες από τη γροθιά στο σαγόνι του Μαλφόι. Κοίταξε και τότε
κατάλαβε ότι ανάμεσα στα
δάχτυλα του έσφιγγε ακόμη τη χρυσή μπάλα, που φτερούγιΖε
προσπαθώντας να ξεφύγει.
ΠλησίαΖαν στην πόρτα του γραφείου της ΜακΓκόναγκαλ, όταν την
άκουσαν να έρχεται πίσω
τους φουριόΖα. Φορούσε το κασκόλ του Γκρίφιντορ, αλλά το τράβηξε
από το λαιμό της με χέρι
που έτρεμε καθώς κατευθυνόταν αγριεμένη προς το μέρος τους.
«Μέσα!» πρόσταξε δείχνοντας την πόρτα. Ο Χάρι κι ο Τζορτζ μπήκαν.
Η καθηγήτρια στάθηκε
πίσω από το γραφείο της και τους κοίτάξε τρέμοντας από οργή καθώς
πετούσε στο πάτωμα το
κασκόλ της. ^ «Λοιπόν;» είπε. «Δεν έχω ξαναδεί πιο αχρεία
συμπεριφορά. Δύο έναντίον ενός! Τι
έχετε να πείτε;» |
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«Μας προκάλεσε ο Μαλφόι», εξήγησε μουδιασμένος ο Χάρι. |
«Σας προκάλεσε;» φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που χτύπησε με
τόση δύναμη τη γροθιά
της στο γραφείο ώστε γλίστρη383
σε το καρό μεταλλικό κουτί και σκορπίστηκαν στο πάτωμα όλα τα
μπισκότα. «"Έχασε, έτσι δεν
είναι; Δεν ήταν φυσικό να σας προκαλέσει; Αλλά ότι κι αν σας είπε,
δεν είχατε κανένα δικαίωμα...»
«Πρόσβαλε τους γονείς μου», γρύλισε ο Τζορτζ. «Και τη μητέρα του
Χάρι».
«Κι εσείς αντί ν' αφήσετε την κυρία Χουτς να τον κανονίσει,
αποφασίσατε να μας κάνετε μια
επίδειξη μονομαχίας των Μαγκλ», βρυ-χήθηκε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. «Καταλαβαίνετε
τι...»
«Χεμ, χεμ».
Ο Χάρι κι ο Τζορτζ γύρισαν ταυτόχρονα. Στο κατώφλι στεκόταν η
Ντολόρες Άμπριτζ, τυλιγμένη
σε έναν τουίντ πράσινο μανδύα, που ενέτεινε ακόμη περισσότερο την
ομοιότητα της με γιγάντιο
πράσινο βάτραχο. Χαμογελούσε με εκείνο το φρικτό, απειλητικό
χαμόγελο, που ο Χάρι είχε μάθει
να συνδέει με τον πόνο και την αγωνία.
«Μπορώ να βοηθήσω, κυρία ΜακΓκόναγκαλ;» ρώτησε η καθηγήτρια
Άμπριτζ με τον πιο
μελιστάλαχτο τόνο της, που όμως έσταΖε δηλητήριο.
Το πρόσωπο της ΜακΓκόναγκαλ αναψοκοκκίνισε.
«Να βοηθήσετε;» επανέλαβε ανέκφραστα. «Τι εννοείτε να βοηθήσετε;»
Η καθηγήτρια Άμπριτζ πέρασε μέσα με το χαμόγελο στα χείλη.
«Σκέφτηκα ότι θα είναι ευπρόσδεκτη η παρέμβαση ενός ατόμου με
αυξημένες αρμοδιότητες».
Ο Χάρι δε θα ξαφνιαΖόταν αν έβλεπε να βγαίνουν καπνοί από τα
ρουθούνια της ΜακΓκόναγκαλ.
«Λάθος σκεφτήκατε», αποκρίθηκε και γύρισε την πλάτη της στην
Άμπριτζ. «Και τώρα, ακούστε με
καλά εσείς οι δύο. Δε μ' ενδιαφέρει τι σας είπε ο Μαλφόι, δε μ'
ενδιαφέρει ακόμη κι αν πρόσβαλε
όλα τα μέλη της οικογένειας σας" η συμπεριφορά σας ήταν
απαράδεκτη, γι' αυτό θα πάρει μια
βδομάδα τιμωρία ο καθένας! Μη με κοιτάς έτσι, Πότερ, πήγαινες
γυρεύοντας! Κι αν τυχόν σας
ξαναπιάσω να...»
«Χεμ, χεμ».
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έκλεισε τα μάτια, σαν να προσευχόταν να
μη χάσει την υπομονή
της, και γύρισε προς το μέρος της καθηγήτριας Άμπριτζ.
«Ναι;»
«ΝομίΖω πως δεν αρκεί αυτού του είδους η τιμωρία», είπε εκείνη με
ένα πλατύ χαμόγελο.
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Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ γούρλωσε τα μάτια. «Δυστυχώς», είπε με
ένα χαμόγελο που
έμοιαΖε πιότερο με απειλητικό μορφασμό, «δεν έΧει σημασία τι
νομίσεις εσύ, Ντολόρες, αφού
εγώ είμαι υπεύθυνη του κοιτώνα τους».
«βασικά, Μινέρβα», χαμογέλασε προσποιητά η Άμπριτζ, «θα
διαπιστώσεις οτι μετράει πολύ η
γνώμη μου. Μια στιγμή... πού το έβαλα- μολις το έστειλε ο
Κορνήλιος...» είπε κι άφησε να της
ξεφύγει ένα ψεύτικο γελάκι καθώς ψαχούλευε μέσα στην τσάντα της.
«Μόλις το έστειλαν από το
υπουργείο... Α, να το...» Έβγαλε μια περγαμηνή την ξετύλιξε,
ξερόβηξε κι άρχισε να διαβάΖει.
«Χεμ, χεμ... Εκπαιδευτικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 25...»
«οχι πάλι!» αναφώνησε αγανακτισμένη η ΜακΓκόναγκαλ.
«Ναι», χαμογέλασε η Άμπριτζ. «Μάλιστα, Μινέρβα, εσύ ήσουν που με
έκανες να καταλάβω πόσο
απαραίτητη ήταν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων μου... θυμάσαι που με
εμπόδισες να απαγορεύσω την ανασύσταση της ομάδας κουίντιτς του Γκρίφιντορ; Που
απευθύνθηκες στον
Ντάμπλντορ, ο οποίος επέμενε να τους αφήσουμε να παίξουν; Δεν
μπορούσα να το ανεχτώ
αυτό. Επικοινώνησα αμέσως με τον υπουργό κι εκείνος συμφώνησε ότι
η μεγάλη επιθεορήτρια
πρέπει να έχει την εξουσία να αφαιρεί από τους μαθητές τα προνόμια
τους, αλλιώς... πώς να το
πω... θα είχα μικρότερο κύρος από τους κοινούς δασκάλους! Και
βλέπεις, Μινέρβα, πόσο δίκιο
είχα που ήθεΛα να διαλύσω την ομάδα του Γκρίφιντορ! Τι
παλιοχαρακτήρες!...
»Τελος πάντων, διάβαΖα το διάταγμα... χεμ, χεμ:... η μεγάλη επιθεωρητρια ειναι απο τουδε και στο εξις ανώτατος κριτής κάθε
τιμοριας κύρωσης και στέρησης
δικαιωμάτων που επιβάλλεται στους μαθητές του "Χόγκουαρτς", και
φέρει την εξουσία να
τροποποιεί τις ποινές κερώσεις και στερήσεις δικαιωμάτων που
επιβάλλουν τα μέλη του
διδακτικού προσωπικού. Υπογραφή: Κορνήλιος Φαντζ, υπουργός Μαγειας
αρχηγός του
Τάγματος του Μέρλιν κτλ. κτλ.. Κατόπιν τύλιξε σε ρολό την
περγαμηνή και την έβαλε στην τσάντα
της χωρίς να Χάσει το χαμόγελο της. «Λοιπόν... νομίΖω πως έχω κάθε
δικαίομα να αποβάλω δια
παντός αυτούς τους δύο από την ομάδα» είπε και περιέφερε το βλέμμα
της από τον Χάρι στον
Τζορτζ και
πάλι πίσω.
Ο Χάρι ένιωσε τη χρυσή μπάλα να φτεροκοπάει σαν τρελή στη
χούφτα του.
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«Να μας αποβάλετε;» ρώτησε κι η φωνή του ακούστηκε παράξενα
απόμακρη. «Δια παντός...;»
«Ναι, Πότερ, νομίζω πως σου αξίζει ισόβια τιμωρία», συνέχισε η
Άμπριτζ με ένα χαμόγελο ακόμη
πιο πλατύ, καθώς εκείνος προσπαθούσε να το χωνέψει. «Αποβάλλεσαι
κι εσύ και ο Ουέσλι. Σκέφτομαι μάλιστα, για καλό και για κακό, να αποβάλω και το δίδυμο
αδελφό του — αν δεν τον
συγκρατούσαν οι συμπαίκτες του, είμαι βέβαιη ότι θα ορμούσε κι
αυτός στον καημένο τον
Μαλφόι. Φυσικά, θα κατασχεθούν και τα σκουπόξυλά τους — θα τα
φυλάω στο γραφείο μου για
να είμαι σίγουρη ότι θα εφαρμοστεί η απόφαση μου χωρίς την
παραμικρή φαλκίδευση. Ωστόσο,
Μινέρβα, δεν είμαι παράλογη», συνέχισε απευθυνόμενη στη
ΜακΓκόναγκαλ, που είχε
μαρμαρώσει στη θέση της. «Η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να συνεχίσει
απρόσκοπτα, αυτοί δεν
παρουσίασαν ενδείξεις βιαιότητας. Λοιπόν... καλό σας απόγευμα».
Κι ύστερα απ' αυτό, αποχώρησε με ένα ύφος απέραντης αυταρέσκειας,
αφήνοντας πίσω της μια
εκκωφαντική σιωπή.
«Σας απέβαλαν», είπε πνιχτά η Αντζέλικα το ίδιο βράδυ, στο
εντευκτήριο. «Σας απέβαλαν.
Χάσαμε και τον ανιχνευτή και τους κυνηγούς μας... Τι θα κάνουμε;»
Η χαρά της νίκης είχε εξανεμιστεί. Όπου κι αν γϋρίΖε ο Χάρι το
βλέμμα του, συναντούσε
απαρηγόρητα, οργισμένα πρόσωπα όλοι οι παίκτες είχαν μαΖευτεί γύρω
από τη φωτιά, εκτός
από τον Ρον που είχε εξαφανιστεί από τότε που τελείωσε ο αγώνας.
«Είναι αδικία», μουρμούρισε η Αλίσια. «θέλω να πω... γιατί δεν
τιμωρήθηκε κι ο Κράμπε για το
αντικανονικό χτύπημα μετά το σφύριγμα της λήξης; Αυτόν δεν τον
απέβαλαν;»
«Όχι», είπε απελπισμένη η Τζίνι. Καθόταν στα δεξιά του Χάρι, ενώ η
Ερμιόνη ήταν στ' αριστερά
του. «Αυτός έφαγε μόνο γραπτή
τιμωρία. Άκουσα που το έλεγε στο δείπνο ο Μόνταγκ και χασκογέλαγε».
«Και σαν να μην έφτανε αυτό, απέβαλαν και τον Φρεντ χωρίς να κάνει
τίποτα!» είπε θυμωμένη η
Αλίσια, χτυπώντας στο γόνατο τη γροθιά της.
«Επειδή μ' εμποδίσατε», αγρίεψε ο Φρεντ. «θα τον είχα κάνει κϋμά
αν δε με συγκρατούσατε εσείς
οι τρεις».
386
Ο Χάρι κοίταξε σκυθρωπός το σκοτεινό παράθυρο. Έξω χιόνι-Ζε. Η
χρυσή μπάλα που είχε πιάσει
έκοβε τώρα βόλτες στο εντευκτήριο μερικά παιδιά παρακολουθούσαν
σαν υπνωτισμένα το πέ-
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ταγμα της κι ο Στραβοπόδαρος πηδούσε από καρέκλα σε καρέκλα
προσπαθώντας να την πιάσει.
«Πάω για ύπνο», είπε η Αντζέλικα και σηκώθηκε όρθια. «Ίσως να
είναι ένα κακό όνειρο όλα
αυτά... να ξυπνήσω αύριο και να διαπιστώσω ότι δεν έγινε ακόμη ο
αγώνας...»
Σε λίγο την ακολούθησαν η Αλίσια και η Κάτι. Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ
έφυγαν λίγη ώρα αργότερα, με
πρόσωπα ανταριασμένα, και στη συνέχεια αποχώρησε και η Τζίνι.
Μόνον ο Χάρι και η Ερμιόνη
παρέμειναν δίπλα στη φωτιά.
«Είδες καθόλου τον Ρον;» ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι έγνεψε αρνητικά.
«ΝομίΖω ότι μας αποφεύγει», συνέχισε η Ερμιόνη. «Εσύ πού λες
να...»
Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ακούστηκε πίσω τους ένας θόρυβος το
πορτρέτο της χοντρής
κυρίας παραμέρισε και από το άνοιγμα μπήκε ο Ρον. Ήταν κατάχλομος
και τα μαλλιά του ήταν
πασπαλισμένα με νιφάδες χιονιού. Μόλις είδε τον Χάρι και την
Ερμιόνη κοκάλωσε.
Ο Χάρι ανακάθισε απότομα. «Πού ήσουν;» ρώτησε ανήσυχα.
«Περπατούσα», μουρμούρισε ο Ρον. Φορούσε ακόμη τη στολή του
κουίντιτς.
«Φαίνεσαι παγωμένος», του είπε η Ερμιόνη. «Έλα κοντά στη φωτιά!»
Ο Ρον πλησίασε το τζάκικαι ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα χωρίς να
κοιτάξει τον Χάρι. Η κλεμμένη
χρυσή μπάλα πέρασε με θόρυβο από πάνω τους.
«Συγγνώμη», μουρμούρισε ο Ρον με σκυμμένο κεφάλι.
«Για ποιο λόγο;» ρώτησε ο Χάρι.
«Που νόμιΖα ότι μπορώ να παίξω κουίντιτς», ψέλλισε ο Ρον. «Αύριο
πρωί πρωί θα υποβάλω την
παραίτηση μου».
«Αν παραιτηθείς», είπε κοφτά ο Χάρι, «θα μείνει με τρεις παίκτες η
ομάδα». Και βλέποντας την
απορημένη έκφραση του Ρον, έσπευσε να συμπληρώσει: «Αποβλήθηκα δια
παντός. Όπως κι ο
Φρεντ και ο Τζορτζ».
«Τι;» αναφώνησε ο Ρον.
387
Τότε η Ερμιόνη του εξήγησε τι είχε γίνει ο Χάρι δεν άντεχε να τα
επαναλάβει. Όταν τελείωσε, ο
Ρον βυθίστηκε σε μεγαλύτερη απόγνωση.
«Εγώ φταίω για όλα...»
«Δε μ' έβαλες εσύ να πλακώσω στο ξύλο τον Μαλφόι», αντέτει-νε
θυμωμένος ο Χάρι.
«... αν δεν ήμουν τόσο άχρηστος...»
«... αυτό δεν έχει καμία σχέση...»
«... αλλά μου έσπασε τα νεύρα αυτό το τραγούδι...»
«... και σε ποιον δε θα τα έσπαγε!...»
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Η Ερμιόνη σηκώθηκε, πλησίασε το παράθυρο και βάλθηκε να χαΖεύει
τις νιφάδες που
στροβιλίΖονταν έξω από το τζάμι.
«Σταμάτα, εντάξει;» φώναξε ο Χάρι. «Μας φτάνει η στεναχώρια μας δε
χρειάΖεται να κατηγορείς
κι εσύ τον εαυτό σου!»
Ο Ρον δεν απάντησε. Κοίταζε απελπισμένος το βρεγμένο ποδόγυρο του
μανδύα του. Ύστερα
από λίγο, είπε με βραχνή φωνή: «Είναι η χειρότερη μέρα της Ζωής
μου».
«Καλωσόρισες στη λέσχη», σχολίασε πικρόχολα ο Χάρι.
«Παιδιά», είπε η Ερμιόνη με φωνή που έτρεμε ελαφρώς, «νομί-ΖΟ πως
βρήκα τρόπο να σας
φτιάξω το κέφι».
«Ούτε κατά διάνοια», μουρμούρισε ο Χάρι.
«Ναι, σου λέω», συνέχισε η Ερμιόνη και στράφηκε προς το μέρος τους
με ένα πλατύ χαμόγελο.
«Γύρισε ο Χάγκριντ».
389
Οι περιπέτειες του Χάγκριντ
Ο Χάρι έτρεξε σαν αστραπή στον κοιτώνα των αγοριών για να φέρει
από το μπαούλο του τον
αόρατο μανδύα και το μαγικό χάρτη. Πέντε λεπτά πριν κατέβει κι η
Ερμιόνη από τον κοιτώνα της,
αυτός κι ο Ρον ήταν πανέτοιμοι και την περίμεναν. Την είδαν να
καταφθάνει ντυμένη με κασκόλ,
γάντια κι έναν από τους σκούφους που 'χε πλέξει για τα ξωτικά.
«Έξω χιονίσει!» δικαιολογήθηκε καθώς ο Ρον πλατάγιΖε ανυπόμονα τη
γλώσσα του.
Βγήκαν από το άνοιγμα του πορτρέτου και κουκουλώθηκαν Βιαστικά με
τον αόρατο μανδύα — ο
Ρον είχε ψηλώσει τόσο πολύ, που έπρεπε να σκύβει για να μη
φαίνονται τα πόδια του. Ύστερα
κατέβηκαν αργά και προσεκτικά τις σκάλες, σταματώντας κάθε τόσο
για να ελέγξουν το μαγικό
χάρτη και να βεβαιωθούν πως δεν τριγύριζε εκεί κοντά ο Φιλτς ή η
κυρία Νόρις. Ευτυχώς, ήταν
τυχεροί δεν υπήρχε ψυχή πουθενά. Μονάχα ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ
σουλάτσαρε μόνος του και
σιγοσφϋρίΖε αφηρημένα ένα σκοπό που έμοιαΖε εκνευριστικά με το Ο
Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς
μας. Διέσχισαν ακροπα-τώντας το μεγάλο χολ της εισόδου και βγήκαν
στο έρημο χιονισμένο
πάρκο. Ο Χάρι είδε, με ένα δυνατό σκίρτημα στην καρδιά, το
φωτισμένο παράθυρο και τον καπνό
που έβγαινε από την καμινάδα του σπιτιού του Χάγκριντ. Κίνησε προς
τα κει με γρήγορο βήμα
ενώ οι άλλοι δύο σκόνταφταν και παραπατούσαν ξοπίσω του.
Τσαλαβουτούσαν ανυπόμονα στο
αφράτο χιόνι μέχρι που έφτασαν επιτέλους στην ξύλινη πόρτα. Ο Χάρι
σήκωσε το χέρι του και
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χτύπησε τρεις φορές ένας σκύλος άρχισε να γαβγίσει μέσα στο σπίτι.
«Χάγκριντ, εμείς είμαστε!» φώναξε ο Χάρι από την κλειδαρό-τρυπα.
«Ευχαριστώ για την πληροφορία!» ακούστηκε μια βαριά φωνή.
Τα τρία παιδιά κοιτάχτηκαν χαμογελώντας κάτω από το μανδύα.
Κατάλαβαν από τον τόνο της
φωνής του ότι ο Χάγκριντ ήταν χαρούμενος. «Μόλις γύρισα κι εγώ...
κάνε στην άκρη, Φανγκ...
στην άκρη, κουτό σκυλί...»
Το μάνταλο ανασηκώθηκε, η πόρτα άνοιξε μ' ένα τρίξιμο και στο
άνοιγμα εμφανίστηκε ο Χάγκριντ.
Η Ερμιόνη στρίγκλισε.
«Μα τα γένια του Μέρλιν, μη φωνάΖεις!» την έκοψε ο
Χάγριντρίχνοντας μιαν άγρια ματιά εκεί που
θα πρέπει να ήταν τα κεφάλια τους. «Φοράτε το μανδύα; Ελάτε,
μπείτε μέσα!»
«Συγγνώμη!» είπε λαχανιασμένη η Ερμιόνη καθώς τα τρία παιδιά
έμπαιναν στο σπίτι κι έβγαΖαν
το μανδύα για να μπορέσει να τα δει ο Χάγκριντ. «Απλώς... Ω!
Χάγκριντ!»
«Δεν είναι τίποτα, τίποτα!» βιάστηκε να πει ο Χάγκριντ. Έκλεισε
πίσω τους την πόρτα και ύστερα
έκανε το ίδιο και με τις κουρτίνες. Όλη αυτή την ώρα η Ερμιόνη
συνέχιΖε να τον κοιτάΖει έντρομη.
Τα μαλλιά του Χάγκριντ ήταν πασαλειμμένα με ξεραμένα αίματα και το
αριστερό του μάτι είχε
σχεδόν κλείσει από το πρήξιμο, ενώ γύρω γύρω ήταν μελανιασμένο. Το
πρόσωπο και τα χέρια
του ήταν γεμάτα κοψίματα, μερικά απ' τα οποία αιμορραγούσαν ακόμη,
και περπατούσε με έναν
τρόπο που έκανε τον Χάρι να υποθέσει πως πρέπει να είχε κάμποσα
σπασμένα πλευρά. Ήταν
φανερό πως μόλις είχε επιστρέψει στην πλάτη μιας καρέκλας ήταν
ριγμένος ένας χοντρός μαύρος
ταξιιδιωτικός μανδύας, ενώ ένας τεράστιος σάκος, μέσα στον οποίο
θα μπορούσε να χωρέσει
ακόμη κι άνθρωπος, ήταν στηριγμένος στον τοίχο δίπλα στην πόρτα. Ο
ίδιος ο Χάγκριντ, που είχε
το διπλό ύψος απ' ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, κατευθύνθηκε
κουτσαίνοντας προς το
τζάκικαι κρέμασε πάνω απ' τη φωτιά ένα μπρούντζίνο τσαγερό.
«Τι έπαθες;» ρώτησε ο Χάρι ενώ ο Φανγκ χοροπηδούσε τριγύρω τους
προσπαθώντας να γλείψει
τα πρόσωπα τους.
«Σου είπα, τίποτα», δήλωσε αποφασιστικά ο Χάγκριντ. «θα πιείτε ένα
φλιτζάνι τσάί;»
«Μα έχεις τα χάλια σου», πήρε το λόγο ο Ρον.
«Δεν έχω τίποτα, σας λέω», επανέλαβε ο Χαγκριντ. Στράφηκε
390
;391
προς το μέρος τους προσπαθώντας να χαμογελάσει, αντί γι' αυτό όμως
έκανε ένα μορφασμό
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πόνου. «Τι καλά που σας ξαναβλέπω και τους τρεις μαΖί! Πώς
περάσατε το καλοκαίρι;»
«Χάγκριντ, κάποιος σου επιτέθηκε!» είπε ο Ρον.
για τελευταία φορά, δεν έχω τίποτα!» επέμεινε ο Χάγκριντ.
«θα έλεγες πως δεν είναι τίποτα αν εμφανιζοταν κάποιος από | μας
με τα μούτρα κιμά;» ρώτησε ο
Ρον.
«Πρέπει να σε δει η κυρία Πόμφρι, Χάγκριντ», είπε ανήσυχη η |
Ερμιόνη. «Μερικά απ' αυτά τα
κοψίματα είναι πάρα πολύ βαθιά», !
Ο Χάγκριντ πήγε στο τεράστιο τραπέΖΙ που βρισκόταν στο κέντρο του
σπιτιού και σήκωσε μια
πετσέτα της κουΖίνας που ήταν στρωμένη. Από κάτω βρισκόταν μια ωμή
μπριζόλα σε
πρασινωπή απόχρωση, που έσταΖε αίμα, λίγο μεγαλύτερη από λάστιχο
αυτοκινήτου.
«Μη μου πεις ότι θα φας αυτό το πράγμα;» απόρησε ο Ρον σκύβοντας
να δει καλύτερα. «Βάζω
στοίχημα πως είναι μολυσμένο».
«Είναι κρέας δράκου, γι' αυτό είναι έτσι», εξήγησε ο Χαγκριντ.
«Και δεν το πήρα για να το φάω».
Σήκωσε την μπριΖόλα και κάλυψε μ' αυτήν την αριστερή πλευρά του
προσώπου του. Έβγαλε ένα
σιγανό στεναγμό ανακούφισης καθώς το πράσινο αίμα στάλαΖε στα
γένια του. «Τώρα μάλιστα,
νιώθω πολύ καλύτερα. Ξέρετε, κατευνάΖει τη φλόγωση».
«Τελικά θα μας πεις τι έγινε;» ρώτησε ο Χάρι.
«Δεν μπορώ. Είναι απόρρητο. Απαγορεύεται να το συΖητήσω».
«Σε ξυλοφόρτωσαν οι γίγαντες;» τον ρώτησε χαμηλόφωνα η
Ερμιόνη.
Ξαφνικά του Χάγκριντ του 'πέσε η μπριΖόλα από το χέρι και
γλίστρησε στο στήθος του.
«Γίγαντες;» έκανε, ενώ άρπαΖε την μπριζολα που κόντευε να φτάσει
στη Ζώνη του και τη
στερέωνε ξανά στο πρόσωπο του. «Ποιος μίλησε για γίγαντες; Ποιος
σας είπε ότι... Ποιος σας το
είπε, ε;»
«Το μαντέψαμε», είπε απολογητικά η Ερμιόνη.
«Α, έτσι, ε;» έκανε ο Χάγκριντ καρφώνοντας τους αυστηρά με το μάτι
που δεν κρυβόταν από την
μπριΖόλα.
«Ε... είναι ολοφάνερο», πετάχτηκε ο Ρον κι ο Χάρι συμφώνησε
με ένα γνέψιμο.
Ο Χάγκριντ τους αγριοκοίταξε ξεφυσώντας με θυμό, πέταξε την|
μπριΖόλα στο τραπέΖΙ και πήγε
προς το τσαγερό, που τώρα σφυρίΖε.
«Δεν έχω ξαναδεί παιδιά σαν εσάς, που ξέρουν όσα δε θα 'πρεπε να
ξέρουν», μουρμούρισε
καθώς έριχνε καυτό νερό σε τρεις τεράστιες κούπες. «Και δε σας το
λέω για κομπλιμέντο. Εννοώ
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περίεργα παιδιά. Αδιάκριτα», συμπλήρωσε με το ίδιο ύφος αλλά
γελούσε κάτω απ' τα μουστάκια
του.
«Ώστε πήγες να βρεις τους γίγαντες», είπε χαμογελαστός κι ο Χάρι
καθώς καθόταν στο τραπέΖι.
Ο Χάγκριντ τους έφερε το τσάί, κάθισε, πήρε την μπρίΖολα του και
την ξανακόλλησε στο
πρόσωπο του.
«Ναι, πήγα», γρύλισε.
«Και τους βρήκες;» ρώτησε συνωμοτικά η Ερμιόνη.
«Μεταξύ μας, δεν ήταν και πολύ δύσκολο», αποκρίθηκε ο Χάγκριντ.
«Τόσο τεράστιοι που είναι...»
«Πού Ζούνε;» ρώτησε ο Ρον.
«Στα βουνά», απάντησε αόριστα εκείνος.
«Κι οι Μαγκλ δε...»
«Βεβαίως, μόνο που οι θάνατοι τους αποδίδονται σε δυστυχήματα»,
είπε βλοσυρά ο Χάγκριντ και
τακτοποίησε καλύτερα την μπριΖόλα του ώστε να καλύπτει όσο το
δυνατόν περισσότερες μελανιές.
«Έλα, Χάγκριντ, πες μας τι έγινε!» τον παρακάλεσε ο Ρον. «Πες μας
πώς σου επιτέθηκαν οι
γίγαντες κι ο Χάρι θα σου πει πώς του επιτέθηκαν οι Παράφρονες...»
Ο Χάγκριντ πήγε να πνιγεί με το τσάί του και ταυτόχρονα του
ξανάπεσε η μπριΖόλα το τραπέΖι
γέμισε σάλια, χυμένο τσάί και αίμα δράκοντα, ενώ ο Χάγριντπνίγηκε
στο βήχα κι η μπριΖόλα γλίστρησε με ένα πλατς στο πάτωμα.
«Τι εννοείς του επιτέθηκαν οι Παράφρονες;» βρυχήθηκε.
«Δεν τα 'μαθές;» ρώτησε έκπληκτη η Ερμιόνη.
«Δεν έχω ιδέα τι έγινε όσο έλειπα. Ήμουν σε μυστική αποστολή, δε
λάβαινα κουκουβάγιες...
Αναθεματισμένοι Παράφρονες! Βρε παιδιά... μπας και με δουλεύετε;»
«Κάθε άλλο, εμφανίστηκαν στο Λιτλ Γουάινγκιν κι επιτέθηκαν σ'
εμένα και στον ξάδελφο μου, και
ύστερα με απέβαλε το Υπουργείο Μαγείας...»
«ΤΙ ΕΚΑΝΕ, ΛΕΕΙ!»
«...και πέρασα από δίκη, αλλά πες μας πρώτα εσύ για τους
γίγαντες».
392
«Σε απέβαλαν;» «Πες μας πώς πέρασες εσύ το καλοκαίρι κι έπειτα θα
σου πω
πώς πέρασα κι εγώ».
Ο Χάγκριντ τον αγριοκοίταξε με το καλό του μάτι. Το αγόρι του
ανταπέδωσε το βλέμμα με μια
έκφραση αθώας αποφασιστικότητας αποτυπωμένη στο πρόσωπο του.
«Καλά, καλά», υποχώρησε ο Χάγκριντ, που έσκυψε και τράβηξε την
μπριΖόλα από το στόμα του
Φανγκ.
«Μη, είναι ανθυγιεινό...» άρχισε η Ερμιόνη, αλλά εκείνος είχε
κολλήσει ήδη το κρέας στο
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πρησμένο μάτι του.
Ο Χάγκριντ ήπιε άλλη μια γουλιά τσάί και είπε: «Ξεκινήσαμε να τους
βρούμε αμέσως μόλις
έκλεισε το σχολείο...»
«Δηλαδή, ήταν μαΖί" σου κι η μαντάμ Μαξίμ;» τον διέκοψε η Ερμιόνη.
«Ναι, βέβαια». Μια τρυφερή έκφραση απλώθηκε στην πλευρά εκείνη του
προσώπου του που δεν
καλυπτόταν από τα γένια ή την πρασινωπή μπριΖόλα. «Πήγαμε οι δυο
μας. Και σας το λέω για
να το ξέρετε: δεν την τρομάΖουν οι κακουχίες την Ολυμπία. Έτσι που
την έβλεπα κομψή κι
αρχοντογυναίκα, αναρωτιόμουν πώς θα της φαινόταν να σκαρφαλώνει
στα κατσάβραχα και να
κοιμάται σε σπηλιές, αλλά ούτε ένα παράπονο δε βγήκε απ' τα χείλη
της».
«Ξέρατε από πριν πού πηγαίνατε;» ρώτησε ο Χάρι. «Ξέρατε πού Ζουν
οι γίγαντες;»
«Ήξερε ο Ντάμπλντορ και μας είπε», εξήγησε ο Χάγκριντ.
«Είναι κρυμμένοι;» ρώτησε ο Ρον. «Είναι μυστικό το μέρος όπου
μένουν;»
«Όχι ακριβώς», απάντησε ο Χάγκριντ κουνώντας το μαλλιαρό κεφάλι
του. «Απλώς οι
περισσότεροι μάγοι δεν ενδιαφέρονται για τον τόπο διαμονής τους
αρκεί να βρίσκεται όσο το
δυνατόν πιο μακριά απ' αυτούς. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να τους
πλησιάσεις, ειδικά για τους
ανθρώπους. Έτσι χρειαστήκαμε οδηγίες από τον Ντάμπλντορ. Μας πήρε
ένα μήνα να φτάσουμε
εκεί...» |
«Ένα μήνα;» έκανε ο Ρον, που δεν είχε ξανακούσει για τόσο
χρονοβόρο ταξίδι. «Μα... γιατί δε
χρησιμοποιούσατε μια Πύλη η κάτι τέτοιο;» |
Ο Χάγκριντ έριξε μιαν αλλόκοτη ματιά στον Ρον με το καλό του μάτι,
σαν να θεωρούσε περιττή
την ερώτηση. «Γιατί μας παρακολουθούσαν», γρύλισε.
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«Τι εννοείς;»
«Δεν καταλαβαίνεις;» έκανε ο Χάγκριντ. «Το υπουργείο παρακολουθεί
τις κινήσεις του
Ντάμπλντορ και όσων θεωρεί δικούς του, οπότε...»
«Αυτό το ξέρουμε», πετάχτηκε ο Χάρι, που αδημονούσε να ακούσει τη
συνέχεια της ιστορίας του
Χάγκριντ, «ξέρουμε πως το υπουργείο παρακολουθεί τον
Ντάμπλντορ...»
«Και γι' αυτό δεν μπορούσατε να ταξιδέψετε αλλιώς;» ρώτησε
αποσβολωμένος ο Ρον. «Κι
έπρεπε να συμπεριφέρεστε σαν Μαγκλ σε όλο το ταξίδι;»
«Όχι ακριβώς σε όλο», είπε επιφυλακτικά ο Χάγκριντ. «Απλώς έπρεπε
να προσέχουμε, γιατί η
Ολυμπία κι εγώ ξεχωρίσουμε λιγάκι... λόγω του ύψους μας...»
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Ο Ρον προσπάθησε να πνίξει ένα μικρό καγχασμό κι ήπιε βιαστικά μια
γουλιά τσάί.
«...και δεν είναι δύσκολο να μας εντοπίσουν. Μπήκαμε λοιπόν στη
Γαλλία προσποιούμενοι ότι
κάναμε μαΖί" διακοπές κι ότι σκοπεύαμε να πάμε δήθεν στο σχολείο
της Ολυμπίας, γιατί ξέραμε
ότι μας παρακολουθούσαν άνθρωποι του υπουργείου. Ταξιδεύαμε με
αργούς ρυθμούς, γιατί
υποτίθεται ότι εγώ δεν πρέπει να χρησιμοποιώ μάγια και γνωρίΖαμε
ότι το υπουργείο γυρεύει
αφορμή να μας συλλάβει. Αλλά καταφέραμε να τους ξεφύγουμε όταν
φτάσαμε στηνΝτι-Tzον...»
«Α, στην Nnzον!» είπε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη. «Έχω πάει διακοπές
εκεί, είδατε το...»
Το ύφος του Ρον, όμως, την έκανε να σιωπήσει.
«Από κει και πέρα κάναμε μερικά μαγικά κόλπα και δεν ήταν τόσο
άσχημο το ταξίδι. Στα σύνορα
με την Πολωνία πέσαμε σε μια παρέα ξεσαλωμένων ορεινών
καλικάντζαρων και σε μια παμπ στο
Μινσκ είχα μια μικρή διαφωνία με ένα βρικόλακα αλλά, κατά τα άλλλα, πήγαν όλα πρίμα.
»Κι έπειτα, φτάσαμε στο μέρος όπου έπρεπε κι αρχίσαμε την ανάβαση
στα βουνά ψάχνοντας για
ίχνη τους... »Όταν τους πλησιάσαμε, πάψαμε να κάνουμε μάγια.
Πρώτον, διότι απεχθάνονται
τους μάγους και δε θέλαμε να μας πάρουν μυρουδιά τόσο γρήγορα, και
δεύτερον, γιατί μας είχε
προειδοποιήσει ο Ντάμπλντορ ότι τους έψαχνε και ο Ξέρετε-Ποιος.
Μας είχε πει ότι σίγουρα θα
τους έστελνε μαντατοφόρο. Μας συμβούλεψε να τους
394
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πλησιάσουμε απαρατήρητοι για την περίπτωση που θα ήταν εκεί γύρω
θανατοφάγοι».
Ο Χάγκριντ σταμάτησε κι ήπιε μια μεγάλη γουλιά τσάί.
«Λοιπόν!» έκανε ανυπόμονα ο Χάρι.
«Τους βρήκαμε», είπε ανέκφραστα ο Χάγκριντ. «Μια νύχτα, ανεβήκαμε
σε ένα κορφοβούνι και
τους είδαμε αραχτούς από κάτω. Μικρές φωτιές έκαιγαν δίπλα σε κάτι
τεράστιες σκιές... σαν
κινούμενα βουνά».
«Πόσο ψηλοί είναι;» ρώτησε πνιχτά ο Ρον.
«Γύρω στα έξι μέτρα», απάντησε αδιάφορα ο Χάγκριντ. «Οι ψηλότεροι
φτάνουν τα επτά».
«Και πόσοι ήταν;» ρώτησε ο Χάρι.
«Εβδομήντα με ογδόντα», υπολόγισε ο Χαγκριντ.
«Τόσο λίγοι;» απόρησε η Ερμιόνη.
«Δυστυχώς», είπε μελαγχολικά ο Χάγκριντ, «μόνο τόσοι έχουν μείνει.
Και να φανταστείτε ότι
κάποτε ήταν μυριάδες, υπήρχαν εκατό διαφορετικές φυλές σε όλο τον
κόσμο, μα
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αποδεκατίστηκαν. Βέβαια, σκότωσαν αρκετούς οι μάγοι, οι
περισσότεροι όμως εξοντώθηκαν
μεταξύ τους και τώρα εξαφανιζονται πιο γρήγορα από ποτέ. Βλέπεις,
δεν είναι πλασμένοι να
Ζουν ομαδικά. Ο Ντάμπλντορ λέει ότι φταίμε εμείς, οι μάγοι, που
τους κυνηγήσαμε και τους
αναγκάσαμε να Ζήσουν μακριά μας, έτσι τώρα δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά να μαΖευτούν όλοι
μαΖίγια λόγους προστασίας».
«Λοιπόν», είπε ο Χάρι, «τους είδατε και μετά τι έγινε;»
«Περιμέναμε να ξημερώσει γιατί δε θέλαμε να ξεφυτρώσουμε μπροστά
τους μες στο σκοτάδι θα
ήταν επικίνδυνο», εξήγησε ο Χάγκριντ. «Κατά τις τρεις το πρωί,
αποκοιμήθηκαν εκεί που
κάθονταν. Εμείς δεν κλείσαμε μάτι. Αφενός γιατί μπορεί να ξύπναγε
κανείς και να 'ρχόταν προς το
μέρος μας, κι αφετέρου γιατί μας είχαν τρελάνει τα ροχαλητά τους.
Να φανταστείτε, κατά τα
χαράματα προκάλεσαν κατολίσθηση.
»Μόλις όμως ξημέρωσε, πήγαμε και τους βρήκαμε».
«Έτσι απλά;» ρώτησε με δέος ο Ρον. «Μπήκατε, σαν να μη συμβαίνει
τίποτα, στον καταυλισμό
των γιγάντων;»
«Μας είχε ορμηνέψει ο Ντάμπλντορ τι να κάνουμε», εξήγησε ο
Χάγκριντ. «Να προσφέρουμε
δώρα στον γκαργκ, να του δείξουμε σεβασμό, ξέρετε».
«Στον ποιον να προσφέρετε δώρα;» απόρησε ο Χάρι.
«Στον γκαργκ, τον αρχηγό τους».
" «Και πώς ξεχωρίσατε ποιος ήταν ο αρχηγός τους;» ρώτησε ο Ρον.
Ο Χάγκριντ γρύλισε εύθυμα.
«Πανεύκολα», είπε. «Ήταν ο πιο ψηλός, ο πιο άσχημος κι ο πιο
οκνηρός. Καθόταν και περίμενε
να του φέρουν οι άλλοι φαγητό σκοτωμένα αγριοκάτσικα και τέτοια.
Λεγόταν Κάρκους. Πρέπει να
είχε ύψος γύρω στα εξίμισι μέτρα και βάρος όσο δύο ελέφαντες. Το
δέρμα του ήταν σαν το τομάρι
του ρινόκερου».
«Και τον πλησίασες;» ρώτησε η Ερμιόνη με κομμένη ανάσα.
«Ναι... εκεί που ήταν ξαπλωμένος στην κοιλάδα. Βλέπετε, ο
καταυλισμός τους βρισκόταν σε μια
κοιλάδα ανάμεσα σε τέσσερα πανύψηλα βουνά, δίπλα σε μια λίμνη. Ο
Κάρκους είχε αράξει στην
όχθη και φώναΖε στους άλλους να φέρουν φάί στον ίδιο και στη
γυναίκα του. Η Ολυμπία κι εγώ
κατηφορίσαμε την πλαγιά...»
«Μα δεν προσπάθησαν να σας σκοτώσουν μόλις σας είδαν;» ρώτησε
δύσπιστα ο Ρον.
«Σίγουρα πέρασε απ' το μυαλό τους», είπε ο Χάγκριντ ανασηκώνοντας
τους ώμους του, «αλλά
εμείς κάναμε ότι ακριβώς είχε πει ο Ντάμπλντορ: κρατάγαμε το δώρο
μας ψηλά κι είχαμε τα μάτια
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μας καρφωμένα στον γκαργκ, αγνοώντας τους υπολοίπους. Έτσι, δε μας
πείραξαν και μας
άφησαν να περάσουμε. Όταν φτάσαμε στα πόδια του Κάρκους,
υποκλιθήκαμε κι αφήσαμε το
δώρο μας μπροστά του».
«Τι του πήγατε;» ρώτησε ανυπόμονα ο Ρον. «Τρόφιμα;»
«Όχι, αυτά τα βρίσκει και μόνος του», απάντησε ο Χάγκριντ. «Του
πήγαμε κάτι μαγικό. Στους
γίγαντες αρέσουν τα μάγια αυτό που δεν τους αρέσει είναι να
χρησιμοποιούνται εναντίον τους.
Τέλος πάντων, την πρώτη μέρα του προσφέραμε μια δάδα με γουβρεθιονή φωτιά».
«Ουάου!» ψιθύρισε η Ερμιόνη ενώ ο Χάρι με τον Ρον κοίταΖαν
απορημένοι.
«Μια δάδα...;»
«Άσβεστη φλόγα», εξήγησε εκνευρισμένη η Ερμιόνη, «θα έπρεπε να το
ξέρετε, ο καθηγητής
Φλίτγουικ το έχει αναφέρει σε δύο τουλάχιστον μαθήματα!»
«Τέλος πάντων», παρενέβη βιαστικά ο Χάγκριντ πριν προλάβει να
απαντήσει ο Ρον. «Ο
Ντάμπλντορ είχε μαγέψει τη δάδα να καίει για πάντα, κάτι που
μπορεί να κάνει κάθε μάγος. Την
αφήνω λοιπόν
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στο χιόνι, μπροστά στα πόδια του Κάρκους, και λέω: Δώρο στον
γκαργκ των γιγάντων από τον
Άλμπους Ντάμπλντορ, που στέλνει τους ευσεβείς χαιρετισμούς του».
«Και τι είπε ο Κάρκους;» ρώτησε ανυπόμονα ο Χάρι.
«Τίποτα», απάντησε ο Χάγκριντ. «Δε μίλαγε τη γλώσσα μας».
«Πλάκα μου κάνεις;»
«Δεν έχει σημασία», είπε ατάραχος ο Χάγκριντ. «Ο Ντάμπλντορ μας
είχε προειδοποιήσει σχετικά.
Ο Κάρκους φώναξε δυο γίγαντες που ήξεραν τη γλώσσα μας κι έτσι
συνεννοηθήκαμε».
«Κι άρεσε το δώρο σας;» ρώτησε ο Ρον.
«Α, ναι, έγινε χαμός μόλις κατάλαβαν τι ήταν», είπε ο Χάγκριντ και
γύρισε ανάποδα την μπριΖόλα
για να ακουμπήσει τη δροσερή πλευρά στο πρόσωπο του. «Έμειναν πολύ
ευχαριστημένοι. Ύστερα είπα: Ο Άλμπους Ντάμπλντορ παρακαλεί τον γκαργκ να μιλήσει με
τους απεσταλμένους του
που θα ξανάρθουν αύριο με άλλο ένα δώρο».
«Γιατί δεν τους μίλησες την ίδια μέρα;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Ο Ντάμπλντορ ήθελε να τους πάρουμε με το μαλακό», εξήγησε ο
Χάγκριντ. «Να τους δείξουμε
ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Να τους πούμε: θα ξανάρθουμε αύριο
με άλλο ένα δώρο, και να
πάμε όντως την επομένη με το δώρο να τους κάνουμε καλή εντύπωση.
Ήθελε να τους δώσουμε
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χρόνο να ελέγξουν το δώρο της φωτιάς και να βεβαιωθούν πως είναι
όπως τους τα είπαμε, ώστε
να τους ανοίξει η όρεξη. Άλλωστε, οι γίγαντες σαν τον Κάρκους...
αν τους μπερδέψεις με πολλές
πληροφορίες, είναι ικανοί να σε σκοτώσουν μόνο και μόνο για να
απλοποιήσουν τα πράγματα.
Υποκλιθήκαμε λοιπόν και φύγαμε. Βρήκαμε μια ωραία σπηλιά να
περάσουμε τη νύχτα και το
άλλο πρωί ξαναπήγαμε και βρήκαμε τον Κάρκους να μας περιμένει
γεμάτος ανυπομονησία».
«Και του μιλήσατε;»
«Ναι. Πρώτα του δωρίσαμε μια ωραία περικεφαλαία — ξέρετε,
άθραυστη, κατασκευασμένη από
καλικάντζαρους— κι έπειτα καθίσαμε και μιλήσαμε».
«Τι είπε;»
«Λίγα πράγματα», απάντησε ο Χάγκριντ. «Άκουγε κυρίως. ΕΙχε όμως
θετική διάθεση. Είχε
ακουστά τον Ντάμπλντορ, ήξερε πως είχε διαφωνήσει με τη σφαγή των
τελευταίων γιγάντων της
Βρετανίας-Ο Κάρκους ενδιαφερόταν γι' αυτά που είχε να πει ο
Ντάμπλντορ
Μερικοί ακόμη, ειδικά αυτοί που καταλάβαιναν τη γλώσσα μας, μαΖεύτηκαν γύρω μας να
ακούσουν. Είχαμε αναθαρρήσει όταν φύγαμε εκείνη τη μέρα.
Υποσχεθήκαμε να ξαναπάμε το
άλλο πρωί με άλλο ένα δώρο... Αλλά μας πρόλαβε το κακό τη νύχτα».
«Τι εννοείς;» πετάχτηκε ο Ρον.
«Όπως σας είπα, οι γίγαντες δεν είναι πλασμένοι να Ζούνε ομαδικά»,
εξήγησε μελαγχολικά ο
Χάγκριντ. «Τόσο πολλοί μαΖί", αρχι-Ζουν τους καβγάδες και
σκοτώνονται μεταξύ τους. Πιάνονται
στα χέρια άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες. Οι αρχώντες
των παλιών φυλών πολεμάνε
μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονται επίσης για το καλύτερο φαγητό,
τις καλύτερες φωτιές, τις
καλύτερες θέσεις ύπνου, θα περίμενε κανείς, έτσι που βρίσκονται
υπό εξαφάνιση, να μονοιάσουν
επιτέλους, όμως...» Ο Χάγκριντ αναστέναξε βαθιά. «Εκείνη τη νύχτα
έγινε μια συμπλοκή που την
παρακολουθήσαμε από το στόμιο της σπηλιάς μας, πάνω στην πλαγιά.
Κράτησε ώρες κι ο
σαματάς ήταν απίστευτος. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, το χιόνι είχε
βαφτεί κόκκινο και το κεφάλι του
βρισκόταν στο βυθό της λίμνης».
«Το κεφάλι τίνος;» ρώτησε με αγωνία η Ερμιόνη.
«Του Κάρκους», απάντησε με βαριά καρδιά εκείνος. «Ο νέος γκαργκ
λεγόταν Γολγομάθ».
Βαριαναστέναξε. «Έτσι, πάνω που τα είχαμε βρει με τον παλιό
αρχηγό, έπρεπε ν' αρχίσουμε
διαπραγματεύσεις με τον νέο. Είχα ένα κακό προαίσθημα ότι ο
Γολγομάθ δε θα ήταν τόσο
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φιλικός, ωστόσο έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια».
«Πήγατε και του μιλήσατε;» ρώτησε δύσπιστα ο Ρον. «Παρόλο που τον
είδατε ν' αποκεφαλίσει
έναν άλλο γίγαντα;»
«Και βέβαια πήγαμε», είπε ο Χάγκριντ, «δεν κάναμε τόσο ταξίδι για
να καταθέσουμε τα όπλα
μέσα σε δύο μέρες! Κατηφορίσαμε λοιπόν με το επόμενο δώρο που
προοριζόταν για τον
Κάρκους.
»Ήξερα, πριν ανοίξω καν το στόμα μου, ότι δε θα βγει τίποτα.
Φορούσε την περικεφαλαία του
Κάρκους και μας κοίταΖε με μισό μάτι καθώς πλησιαΖαμε. Ήταν από
τους πιο ψηλούς και
σωματώδεις γίγαντες. Είχε μαύρα μαλλιά, μαύρα δόντια και περασμένο
στο λαιμό ένα γιορντάνι
από κόκαλα ανθρώπινα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ωστόσο, αποφάσισα να
κάνω μια προσπάθεια.
Του πρόσφερα ενα μεγάλο δρακοτόμαρο τυλιγμένο σε ρολό και είπα:
Δώρο για τον αργκ των
γιγάντων. Πριν αποσώσω τη φράση μου, βρέθηκα κρεμασμένος ανάποδα.
Δυο δικοί του μ' είχαν
αρπάξει και με κρατού-οαν απ' τα πόδια».
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Η Ερμιόνη έφερε τα χέρια της στο στόμα. «Και πώς γλίτωσες;» ρώτησε
ο Χάρι.
«Δε θα γλίτωνα αν δεν ήταν εκεί η Ολυμπία», αποκρίθηκε ο Χάγκριντ. «Τράβηξε αστραπιαία το
ραβδί της κι έκανε τα πιο γρήγορα μάγια που είδα ποτέ μου. Άλλο να
το λέω κι άλλο να το
βλέπετε. Χτύπησε στα μάτια αυτούς τους δύο μ' ένα οφθαλμικό ξόρκι
και με άφησαν αμέσως.
Τώρα όμως την είχαμε άσχημα χρησιμοποιήσαμε μάγια εναντίον τους κι
αυτό είναι που
σιχαίνονται οι γίγαντες στους μάγους. Το βάλαμε στα πόδια ξέροντας
ότι δεν υπήρχε περίπτωση
να ξαναπατήσουμε στον καταυλισμό». «Να πάρει!» ψιθύρισε ο Ρον.
«Και γιατί άργησες τόσο να γυρίσεις, αφού μείνατε μόνο τρεις
μέρες;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Δε μείναμε μόνο τρεις μέρες!» θίχτηκε ο Χάγκριντ. «Ο Ντάμπλ-ντορ
βασιΖόταν επάνω μας!»
«Μα είπες ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναπατήσετε στον
καταυλισμό».
«Με το φως της μέρας, όχι. Έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε τα σχέδια
μας. Μείναμε κρυμμένοι στη
σπηλιά άλλες δυο μέρες, παρακολουθώντας τους από ψηλά. Κι αυτά που
είδαμε δεν ήταν
καθόλου ευχάριστα».
«Πήρε κι άλλα κεφάλια;» ρώτησε φοβισμένη η Ερμιόνη. «Μακάρι να
'ταν αυτό», είπε ο Χάγκριντ.
«Τι εννοείς;»
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«Δεν αργήσαμε να διαπιστώσουμε ότι δεν αντιπαθούσε όλους τους
μάγους, αλλά μονάχα εμάς».
«θανατοφάγοι;» μάντεψε ο Χάρι.
«Ναι», απάντησε σκυθρωπά ο Χάγκριντ. «Τον επισκέπτονταν δύο κάθε
μέρα, φέρνοντας δώρα
για τον γκαργκ- κι εκείνους δεν τους κρέμαγε ανάποδα».
«Πώς καταλάβατε πως ήταν θανατοφάγοι;» ρώτησε ο Ρον. «Αναγνώρισα
τον έναν», γρύλισε ο
Χάγκριντ. «Τον Μακνέρ, τον θυμάστε; Εκείνον τον άθλιο που έστειλαν
να σκοτώσει τον Ωραιόραμφο; Είναι μανιακός. Διψάει για αίμα σαν τον Γολγομάθ, γι' αυτό
και τα πήγαιναν τόσο καλά οι
δυο τους».
«Κι ο Μακνέρ έπεισε τους γίγαντες να συμμαχήσουν με τον Ξέ-ρειςΠοιον;» είπε απελπισμένη η
Ερμιόνη.
«Μη βιάΖεσαι, δεν τελείωσα ακόμη», αντέτεινε ο Χάγκριντ που,
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ενώ στην αρχή δεν ήθελε να τους πει τίποτα, τώρα έδειχνε να το
απολαμβάνει. «Το
κουβεντιάσαμε με την Ολυμπία και συμφωνήσαμε ότι, έστω κι αν
προτιμούσε ο Γολγομάθ τον
Ξέρετε-Ποιον, αυτό δε σήμαινε ότι τον προτιμούσαν κι οι άλλοι.
Έπρεπε να προσπαθήσουμε να
πάρουμε με το μέρος μας εκείνους που δεν ήθελαν τον Γολγομάθ για
αρχηγό».
«Και πώς ξέρατε ποιοι ήταν;» ρώτησε ο Ρον.
«Ήταν αυτοί που τους είχαν σαπίσει στο ξύλο», εξήγησε υπομονετικά
ο Χάγκριντ. «Αυτοί που
φρόντίΖαν να μην μπλέκονται στα πόδια του Γολγομάθ και κρύβονταν
στις σπηλιές της ρεματιάς,
όπως κι εμείς. Αποφασίσαμε λοιπόν να ψάξουμε τη νύχτα στις σπηλιές
και να προσπαθήσουμε
να πείσουμε όσους μπορούσαμε».
«Μπαίνατε στις σκοτεινές σπηλιές και ψάχνατε για γίγαντες;» ρώτησε
με δέος και θαυμασμό ο
Ρον.
«Δε μας ανησυχούσαν τόσο οι γίγαντες όσο οι θανατοφάγοι», εξήγησε
ο Χάγκριντ. «Ο
Ντάμπλντορ μας είχε προειδοποιήσει να αποφύγουμε να συγκρουστούμε
μαΖί τους. Το
πρόβλημα όμως ήταν πως ήξεραν ότι βρισκόμαστε κάπου εκεί γύρω
σίγουρα τους το είχε πει ο
Γολγομάθ. Τη νύχτα, όταν κοιμόνταν οι γίγαντες κι εμείς τριγυρνάμε
στις σπηλιές, ο Μακνέρ κι ο
άλλος έψαχναν στα βουνά για να μας βρούνε. Κρατούσα με τα δόντια
την Ολυμπία να μην τους
χυμήξει». Ένα αχνό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Ήθελε να
τους επιτεθεί... γίνεται
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θεριό ανήμερο όταν θυμώνει η Ολυμπία... το γαλλικό της αίμα,
βλέπετε...»
Ο Χάγκριντ κοίταξε νοσταλγικά τη φωτιά. Ο Χάρι τον άφησε να
αναπολήσει τα γεγονότα για
τριάντα δευτερόλεπτα κι ύστερα ξερόβηξε.
«Και τι έγινε; Βρήκατε κανένα γίγαντα;»
«Τι; Α, ναι.... Την τρίτη νύχτα μετά το θάνατο του Κάρκους,
βγήκαμε από τη σπηλιά και
κατηφορίσαμε τη ρεματιά, προσέχοντας να μη μας πάρουν είδηση οι
θανατοφάγοι. Ψάξαμε σε
μερικές σπηλιές χωρίς αποτέλεσμα... κι ύστερα, στην έκτη σπηλιά
θαρρώ, βρήκαμε κρυμμένους
τρεις γίγαντες».
«ΦαντάΖομαι δε θα 'πέφτε καρφίτσα», σχολίασε ο Ρον.
«Δεν είχε χώρο ούτε το ραβδί σου να τραβήξεις», συμφώνησε ο
Χάγκριντ.
«Δε σας επιτέθηκαν όταν σας είδαν;» ρώτησε η Ερμιόνη. «Σίγουρα θα
το έκαναν αν
μπορούσαν», είπε ο Χαγκριντ, «μα
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ήταν σακατεμένοι κι οι τρεις τους. Οι άντρες του Γολγομάθ τους
είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι που
τους άφησαν αναίσθητους. 'Όταν ξα-ναβρήκαν τις αισθήσεις τους,
σύρθηκαν ως την πλησιέστερη
σπηλιά. Τέλος πάντων, ο ένας που ψιλοκαταλάβαινε τη γλώσσα μας,
μετάφραΖε στους άλλους...
και σαν να τους καλάρεσαν αυτά που τους είπαμε. Συνεχίσαμε λοιπόν
να επισκεπτόμαστε τους
λαδωμένους... θαρρώ ήταν έξι-επτά που είχαν πειστεί σ' εκείνη τη
φάση».
«Έξι-επτά;» ενθουσιάστηκε ο Ρον. «Διόλου άσχημα! Και θα έρθουν εδώ
να πολεμήσουν μαΖί μας
τον Ξέρετε-Ποιον;»
Παρενέβη όμως η Ερμιόνη. «Τι εννοείς σ' εκείνη τη φάση;» ρώτησε.
Ο Χάγκριντ την κοίταξε μελαγχολικά. «Τα τσιράκια του Γολγο-μάθ
έκαναν επιδρομή στις σπηλιές.
Όσοι επέΖησαν δεν ήθελαν καμιά παρτίδα μαΖίμας».
«Και... και δε θα έρθουν γίγαντες;» ρώτησε απογοητευμένος ο Ρον.
«Όχι», Βαριαναστέναξε ο Χάγκριντ καθώς αναποδογύριΖε πάλι την
μπριΖόλα του για να
ακουμπήσει τη δροσερή πλευρά στο πρόσωπο του. «Δεν το βάλαμε όμως
κάτω τους δώσαμε το
μήνυμα του Ντάμπλντορ και κάτι μου λέει πως ορισμένοι δε θα το
ξεχάσουν. Ίσως αυτοί που δε
θέλουν να μείνουν με τον Γολγομάθ, να κατέβουν από τα βουνά και να
θυμηθούν ότι ο
Ντάμπλντορ είναι φίλος τους... και να έρθουν σ' εμάς».
Απ' έξω το παράθυρο είχε καλυφθεί εντελώς από χιόνι. Ο Χάρι
συνειδητοποίησε ότι ο μανδύας
του είχε μουσκέψει στο ύψος των γονάτων: ο Φανγκ είχε γείρει το
κεφάλι του στην ποδιά του και
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του έτρεχαν τα σάλια.
«Χάγκριντ;» είπε ύστερα από λίγο η Ερμιόνη.
«Μμμ;»
«Έμαθες τίποτα... έμαθες κανένα νέο... για... για τη μητέρα σου...
όσο ήσουν εκεί;»
Το καλό μάτι του Χάγκριντ καρφώθηκε στην Ερμιόνη, που ταράχτηκε
πολύ.
«Συγγνώμη... δεν ήθελα... Ξέχασε το...»
«Έχει πεθάνει», γρύλισε ο Χάγκριντ. «Εδώ και χρόνια. Έτσι μου
είπαν».
«Ω... λυπάμαι... λυπάμαι πολύ», ψέλλισε εκείνη.
Ο Χάγριντανασήκωσε τους τεράστιους ώμους του. «Δε χρειάΖε401
ται», είπε κοφτά. «Καλά καλά δεν τη θυμάμαι. Δεν ήταν καλή μάνα».
Έπεσε ξανά σιωπή. Η Ερμιόνη κοίταξε νευρικά τον Χάρι και τον Ρον
σαν να τους παρακι νούσε
να πουν κάτι.
«Αλλά δε μας εξήγησες ακόμη, Χάγκριντ, πώς κατάντησες σε αυτό το
χάλι», είπε ο Ρον
δείχνοντας το ματωμένο πρόσωπο του.
«Και γιατί άργησες να γυρίσεις», συμπλήρωσε ο Χάρι. «Ο Σείριος
λέει ότι η μαντάμ Μαξίμ έχει
γυρίσει προ πολλού...»
«Ποιος σε χτύπησε;» ρώτι-ισε ο Ρον.
«Κανένας!» δήλωσε ο Χάγκριντ. «Δε σας είπα...;»
Αλλά τα λόγια του πνίγηκαν από δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Η
Ερμιόνη έβγαλε μια πνίχτη
κραυγή το φλιτζάνι ξέφυγε απ' το χέρι της, έπεσε στο πάτωμα κι
έσπασε ο Φανγκ γάβγισε. Κι οι
τέσσερις κοίταξαν το παράθυρο δίπλα στην πόρτα. Στην κουρτίνα
διαγραφόταν μια κοντόχοντρη
σιλουέτα.
«Αυτή είναι!» ψιθύρισε ο Ρον.
«Γρήγορα να κρυφτούμε!» Ο Χάρι άρπαξε τον αόρατο μανδύα και
κουκούλωσε τον εαυτό του και
την Ερμιόνη, ενώ ο Ρον έκανε το γύρο του τραπεΖιού και τρύπωσε κι
αυτός κάτω απ' το μανδύα.
Έτσι στριμωγμένοι, τραβήχτηκαν σε μια γωνιά. Ο Φανγκ γάβγίΖε σαν
τρελός στην πόρτα. Ο
Χάγκριντ τα είχε χαμένα.
«Χάγκριντ, κρύψε τα φλιτζανια!»
Εκείνος άρπαξε τα φλιτζάνια του Χάρι και του Ρον και τα έχωσε κάτω
από το μαξιλάρι στο καΛάθι
του Φανγκ. Τώρα ο σκύλος αναπηδούσε προς την πόρτα. Ο Χάγκριντ τον
έσπρωξε με το πόδι
για να ανοίξει.
Στο κατώφλι στεκόταν η καθηγήτρια Αμπριτζ με τον τουίντ πράσινο
μανδύα της κι ασορτί σκούφο
με πτερύγια που προστάτευαν τα αφτιά της απ' το κρύο. Σούφρωσε τα
χείλη κι έγειρε πίσω το
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κεφάλι για να δει το πρόσωπο του Χάγκριντ του έφτανε μέχρι τη
μέση.
«Λοιπόν;» είπε αργά και καθαρά σαν να μιλούσε σε κουφό. «Ο
Χάγκριντ είσαι, έτσι;» Μπήκε
μέσα χωρίς να περιμένει απόκριση και κοίταξε ολόγυρα με τα
γο^ρλωτά μάτια της. «Ουστ»,
έδιωξε με την τσάντα της τον Φαννκ που αναπηδούσε προς το μέρος
της, προσπαθώντας να
γλείψει το πρόσωπο της.
«Ε... χωρίς να θέλω να φανώ αγενής», είπε ο Χαγκριντ, «ποια στην
ευχή είσαι;»
«Λέγομαι Ντολόρες Άμπριτζ».
Χτένισε με το βλέμμα της -το σπιτάκι. Δυο φορές κάρφωσε τα
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μάτια της στη γωνιά όπου στεκόταν ο Χάρι, στριμωγμένος ανάμεσα
στον Ρον και στην Ερμιόνη.
«Ντολόρες Άμπριτζ;» είπε μπερδεμένος ο Χάγκριντ. «Νόμιζα πως
δουλεύεις στο υπουργείο. Δεν
είσαι υπάλληλος του Φαντζ;»
«Ναι, ήμουν γενική γραμματέας του υπουργείου», διευκρίνισε η
Άμπριτζ, που περιφερόταν τώρα
στο σπιτάκι παρατηρώντας κάθε λεπτομέρεια, από τον τεράστιο σάκο
που ήταν στηριγμένος στον
τοίχο μέχρι τον ταξιιδιωτικό μανδύα. «Τώρα είμαι καθηγήτρια της
άμυνας εναντίον των σκοτεινών
τεχνών...»
«Μπράβο θάρρος! Λίγοι θα δέχονταν αυτή τη θέση». «...και μεγάλη
επιθεωρήτρια του
"Χόγκουαρτς"», συμπλήρωσε η Άμπριτζ σαν να μην τον είχε ακούσει.
«Τι 'ναι αυτό;» απόρησε ο
Χάγκριντ.
«Το ίδιο ακριβώς θα ρωτούσα κι εγώ», είπε εκείνη κι έδειξε στο
πάτωμα το σπασμένο
πορσελάνινο φλιτζάνι της Ερμιόνης.
«Α», έκανε ο Χάγκριντ ρίχνοντας μια ματιά στη γωνιά όπου ήταν
κρυμμένα τα τρία παιδιά, σαν να
γύρευε βοήθεια. «Ε... ο Φανγκ. Έσπασε ένα φλιτζάνι. Και πήρα
άλλο».
Έδειξε το φλιτζάνι του, ενώ με το άλλο χέρι του κρατούσε ακόμη στο
πρόσωπο του την
μπριΖόλα. Η Άμπριτζ στεκόταν τώρα απέναντι" του και κοίταΖε
εκείνον εξεταστικά αντί για το
σπιτάκι. «Άκουσα ομιλίες», είπε ήρεμα.
«Μιλούσα στον Φανγκ», αποκρίθηκε θαρρετά εκείνος. «Κι αυτός σου
απαντούσε;»
«Ε... τρόπος του λέγειν», έκανε αμήχανα ο Χαγκριντ. «Αυτό το σκυλί
είναι ώρες ώρες σαν
άνθρωπος...»
«Στο χιόνι υπάρχουν τρία Ζευγάρια χνάρια που ξεκινούν από το
κάστρο και φτάνουν στο σπίτι
σου», είπε μειλίχια η Άμπριτζ.
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Η Ερμιόνη κοντανάσανε ο Χάρι της έκλεισε το στόμα με τη χούφτα
του. Ευτυχώς, ο Φανγκ
οσμιΖόταν τόσο δυνατά τον ποδόγυρο της Άμπριτζ, που η καθηγήτρια
δεν άκουσε τίποτα.
«Όπως βλέπεις, μόλις γύρισα», είπε ο Χάγκριντ δείχνοντας με τη
χερούκλα του το σάκο. «Μπορεί
να ήρθε κανείς νωρίτερα και να μη με βρήκε».
«Δεν υπάρχουν χνάρια που να οδηγούν πίσω στο κάστρο». «Ε... δεν
ξέρω...» έκανε ο Χάγκριντ
πασπατεύοντας νευρικά τα γένια του, ενώ έριχνε άλλο ένα
παρακλητικό βλέμμα στη γωνιά όπου
ήταν κρυμμένα τα τρία παιδιά. «Ε...»
Ι
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Ι Η Άμπριτζ βάλθηκε να τριγυρίΖει σαν να έψαχνε κάτι. Έσκυψε και
κοίταξε κάτω από το κρεβάτι.
Άνοιξε τα ντουλάπια. Πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από τα τρία
παιδιά, που ήταν κολλημένα στον
τοίχο ο Χάρι μάλιστα ρούφηξε το στομάχι του καθώς εκείνη περνούσε
από μπροστά του. Αφού
ήλεγξε ακόμη και το μεγάλο τσουκάλι που ο Χάγκριντ χρησιμοποιούσε
στο μαγείρεμα, γύρισε
προς το μέρος του. «Τι έπαθες εσύ; Πώς χτυπήθηκες;» Ο Χάγκριντ
τράβηξε βιαστικά από το
πρόσωπο του την μπρίΖΟ-λα, κίνηση που ήταν λάθος κατά τη γνώμη του
Χάρι, γιατί φανερώθηκαν οι μελανιές γύρω από το μάτι του και τα ξεραμένα αίματα στο
πρόσωπο του. «Ε... είχα ένα
μικρό ατύχημα», τραύλισε. «Τι ατύχημα;» «Έ... έπεσα». «Έπεσες»,
είπε παγερά εκείνη.
«Ναι, έπεσα. Από... από το σκουπόξυλο ενός φίλου. Εγώ προσωπικά
δεν πετάω. Με το μέγεθος
που έχω, δεν υπάρχει σκουπόξυλο να με σηκώσει. Αυτός ο φίλος μου
λοιπόν εκτρέφει άλογα του
Αμπραξάν, δεν ξέρω αν έχεις δει, κάτι τεράστια φτερωτά Ζώα... και
καβάλησα ένα και...»
«Πού ήσουν;» διέκοψε τη φλυαρία του η Άμπριτζ.
«Πού...;»
«Ναι, πού ήσουν», επανέλαβε. «Η σχολική χρονιά άρχισε πριν από δύο
μήνες. Αναγκάστηκαν να
φέρουν άλλη καθηγήτρια για να σε αναπληρώσει. Κανένας συνάδελφος
σου δεν ήξερε να μου πει
πού είσαι. Δεν άφησες διεύθυνση. Πού ήσουν;»
για λίγο έπεσε σιωπή. Ο Χάγκριντ τώρα την κοίταΖε με το χτυπημένο
μάτι του ο Χάρι θα
ορκιΖόταν πως άκουγε το μυαλό του φίλου του να παίρνει γρήγορα
στροφές.
«Έ... έλειπα σε αναρρωτική άδεια», είπε.
«Αναρρωτική άδεια», επανέλαβε η Άμπριτζ. Τα μάτια της καρφώθηκαν
στο πρησμένο,
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μωλωπισμένο πρόσωπο του Χάγκριντ- αίμα δράκου στάλαΖε αθόρυβα στο
γιλέκο του.
«Μάλιστα».
«Ε... μου χρειαΖόταν καθαρός αέρας, ξέρεις...»
«Και με τη δουλειά του δασοφύλακα, είναι αλήθεια πως δεν παίρνεις
καθόλου καθαρό αέρα»,
παρατήρησε μειλίχια εκείνη. Τα λιγοστά σημεία του προσώπου του
Χάγκριντ που δεν ήταν
μελανιασμένα ή μπλάβα αναψοκοκκίνισαν.
«Έπρεπε... έπρεπε να αλλάξω παραστάσεις...»
404
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«Να δεις ορεινά τοπία;» ρώτησε ευθύς η Άμπριτζ. Τα ξέρει όλα,
σκέφτηκε απελπισμένος ο Χάρι.
«Ορεινά;» επανέλαβε ο Χάγκριντ για να κερδίσει χρόνο. «Όχι, για
την ακρίβεια πήγα στη νότια
Γαλλία. Στον ήλιο... στη θάλασσα...» «Σοβαρά;» έκανε η Άμπριτζ.
«Δε βλέπω να μαύρισες».
«Έχω... έχω ευαίσθητο δέρμα», εξήγησε ο Χάγκριντ και προσπάθησε να
χαμογελάσει. Ο Χάρι
πρόσεξε ότι του έλειπαν δύο δόντια. Η καθηγήτρια του έριξε ένα
παγερό βλέμμα και το χαμόγελο
του έσβησε μεμιάς. Ύστερα τοποθέτησε το χερούλι της τσάντας της
πιο ψηλά στο μπράτσο της
και είπε: «θα ενημερώσω, φυσικά, τον υπουργό για την καθυστέρηση
σου». «Μάλιστα», έγνεψε ο
Χάγκριντ.
«Πρέπει να γνωρίσεις, επίσης, ότι, ως μεγάλη επιθεωρήτρια, έχω
επιφορτιστεί με το δυσάρεστο
αλλά αναγκαίο καθήκον να επιθεωρώ τους συναδέλφους μου. θα τα
ξαναπούμε, λοιπόν, λίαν συντόμως», είπε κι έκανε μεταβολή για να πάει προς την πόρτα. «Να
μας επιθεωρείς;» ψέλλισε σαν
χαΖός ο Χαγκριντ. Η Άμπριτζ κοντοστάθηκε με το χέρι στο πόμολο.
«Ω, ναι», αποκρίθηκε γλυκά
καθώς στρεφόταν προς το μέρος του. «Το υπουργείο, Χάγκριντ, είναι
αποφασισμένο να
απομακρύνει τους ανεπαρκείς καθηγητές. Καληνύχτα».
Έφυγε κλείνοντας απότομα την πόρτα πίσω της. Ο Χάρι έκανε να
βγάλει τον αόρατο μανδύα
αλλά η Ερμιόνη τον έπιασε από τον καρπό.
«Όχι ακόμη», του ψιθύρισε στο αφτί. «Μπορεί να γυρίσει». Το ίδιο
πρέπει να σκέφτηκε και ο
Χάγκριντ γιατί πήγε στο παράθυρο κι ανασήκωσε την άκρη της
κουρτίνας.
«ΓυρίΖει στο κάστρο», είπε χαμηλόφωνα. «Να πάρει... ώστε επιθεωρεί
τον κόσμο, ε;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι βγάΖοντας το μανδύα. «Η Τρελόνι τέθηκε ήδη
υπό επιτήρηση...»
«Ε... τι μαθήματα σκέφτεσαι να μας κάνεις, Χάγκριντ;» ρώτησε η
Ερμιόνη.
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«Μην ανησυχείς, έχω προγραμματίσει ένα σωρό μαθήματα», είπε με
ενθουσιασμό ο Χάγκριντ
καθώς έπαιρνε την μπριΖόλα από το τραπέΖι και την ξανακόλλαγε στο
μάτι του. «Έχω φυλάξει
κάποια ξεχωριστά πλάσματα για τα ΚΔΜ σας περιμένετε και θα δείτε».
«Ε... ξεχωριστά από ποια άποψη;» ρώτησε διστακτικά η κοπέλα.
«Δε σου λέω», απάντησε πρόσχαρα ο Χάγκριντ. «Δε θέλω να χαλάσω την
έκπληξη».
«Κοίταξε, Χάγκριντ», πήρε το λόγο επιτακτικά η Ερμιόνη, που
αποφάσισε να μιλήσει ξεκάθαρα,
«η Άμπριτζ δε θα ευχαριστηθεί διόλου αν φέρεις στο μάθημα κάτι
επικίνδυνο».
«Επικίνδυνο;» έκανε εύθυμα ο Χάγκριντ. «Μη λες βλακείες, δε θα σας
έβαΖα ποτέ σε κίνδυνο!
θέλω να πω, εντάξει, αν τα πειράξεις θα αμυνθούν,αλλά...»
«Χάγκριντ, αν θέλεις να περάσεις την επιθεώρηση της Άμπριτζ,
πρέπει να σε δει να μας
μαθαίνεις πώς να φροντίΖουμε τα πόρλοκ και πώς να ξεχωρίσουμε τα
κναρλ από τους
σκαντζόχοιρους!» του τόνισε η Ερμιόνη.
«Μα αυτά είναι βαρετά», αμύνθηκε ο Χάγκριντ. «Εγώ θα σας μάθω πολύ
πιο ενδιαφέροντα
πράγματα. Τα εκτρέφω χρόνια. Νο-μίΖω πως έχω το μοναδικό
εξημερωμένο κοπάδι στη
Βρετανία».
«Χάγκριντ... σε παρακαλώ...» είπε με απόγνωση η Ερμιόνη. «Η
Άμπριτζ γυρεύει αφορμή να
διώξει τους καθηγητές που είναι αφοσιωμένοι στον Ντάμπλντορ. Σε
παρακαλώ, Χάγκριντ, δίδαξε
μας κάτι βαρετό που συνήθως πέφτει στα ΚΔΜ».
Ο Χάγκριντ όμως χασμουρήθηκε και κοίταξε νοσταλγικά το τεράστιο
κρεβάτι στη γωνία.
«Ακούστε, πέρασε η ώρα κι είμαι ψόφιος», είπε χτυπώντας στοργικά
στον ώμο την Ερμιόνη — τα
πόδια της λύγισαν και σωριάστηκε στο πάτωμα. «Ω... συγγνώμη...» Τη
σήκωσε τραβώντας την
από το πίσω μέρος του γιακά. «Κοίτα, μη στεναχωριέσαι για μένα,
σου δίνω το λόγο μου ότι η
ύλη που έχω προγραμματίσει είναι εξαιρετική... και τώρα, καιρός να
γυρίσετε στο κάστρο, και μην
ξεχάσετε να σβήσετε τα χνάρια που θ' αφήσετε!»
«Δε νομίΖω πως τον έπεισες», είπε λίγο αργότερα ο Ρον. Βεβαιώθηκαν
πρώτα πως το πεδίο
ήταν ελεύθερο και κατόπιν πήραν το δρόμο της επιστροφής, χωρίς να
αφήνουν χνάρια στο
αφράτο χιόνι, χάρη στο ξόρκι απάλειψης που εκτελούσε η Ερμιόνη
καθώς βάδιΖαν.
«Τότε θα ξαναπροσπαθήσω αύριο», δήλωσε αποφασιστικά εκείνη. «Στην
ανάγκη, θα
προγραμματίσω εγώ τα μαθήματα. Δε με νοιά-Ζει αν απολύσει την
Τρελόνι, αλλά δε θα την
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αφήσω να διώξει τον Χάγκριντ!»
Το μάτι του φιδιού
Την Κυριακή το πρωί η Ερμιόνη πήγε ξανά στο σπιτάκι του Χάγκριντ,
χώνοντας τα πόδια της στο
χιόνι που είχε φτάσει το μισό μέτρο. Ο Χάρι κι ο Ρον ήθελαν να
πάνε μαΖίτης αλλά είχαν ένα
Βουνό εργασιών να αντιμετωπίσουν, έτσι παρέμειναν με μισή καρδιά
στο εντευκτήριο. Με το ζόρι
πάσχιζαν να αγνοήσουν τις χαρούμενες φωνές που ακούγονταν από το
πάρκο, όπου τα άλλα
παιδιά διασκέδαΖαν κάνοντας έλκηθρο και πατινάζ στην παγωμένη
λίμνη, και, το χειρότερο,
μαγεύοντας χιονόμπαλες, με τις οποίες χτυπούσαν τα παράθυρα του
πύργου του Γκρίφιντορ.
«Οχ!» ξεφύσηξε ο Ρον που είχε χάσει την υπομονή του και ξεπρόβαλε
στο παράθυρο. «Είμαι
επιμελητής κι όποιος ξαναρίξει χιονιές στο... ΟΧ!» Τραβήχτηκε
αμέσως μέσα το πρόσωπο του
ήταν γεμάτο χιόνι. «Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ», είπε καθώς έκλεινε
νευριασμένος το παράθυρο. «Τα
βλήματα...»
Η Ερμιόνη γύρισε από το σπιτάκι του Χάγκριντ λίγο πριν από το
μεσημεριανό φαγητό. Έτρεμε
ολόκληρη από το κρύο και ο μανδύας της ήταν μούσκεμα ως τα γόνατα.
«Λοιπόν;» ρώτησε ο Ρον μόλις μπήκε. «Προγραμμάτισες τα μαθήματα
του;»
«Προσπάθησα», είπε άκεφα η κοπέλα καθώς ριχνόταν σε μια καρέκλα
δίπλα στον Χάρι. Έβγαλε
το ραβδί της κι έκανε μια περίπλοκη κίνηση Ζεστός αέρας ξεχύθηκε
από τη μύτη του. Κατόπιν
σημάδεψε το μανδύα της, που άρχισε να βγάΖει ατμούς καθώς
στέγνωνε. «Έλειπε όταν πήγα,
χτυπούσα την πόρτα μισή ώρα τουλάχιστον. Κι ύστερα εμφανίστηκε από
το Απαγορευμένο
Δάσος...»
407
Ο Χάρι άφησε έναν αναστεναγμό. Το Απαγορευμένο Δάσος ήταν γεμάτο
με κάθε λογής
πλάσματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την απόλυση του Χάγκριντ.
«Τι κρύβει εκεί; Σου είπε;»
«Όχι», αποκρίθηκε η Ερμιόνη που 'χε πια απελπιστεί. «Λέει ότι μας
το φυλάει για έκπληξη.
Προσπάθησα να του εξηγήσω για την Αμπριτζ, μα δεν καταλαβαίνει.
Λέει ότι κανένας λογικός
άνθρωπος στον κόσμο δε θα προτιμούσε να μελετήσει τα κναρλ αντί
για τις χίμαιρες. Δεν
πιστεύω πως έχει χίμαιρες...» πρόσθεσε αμέσως, βλέποντας το
τρομαγμένο ύφος του Χάρι και
του Ρον. «Όχι βέβαια ότι δεν έχει προσπαθήσει ν' αποκτήσει, αλλά,
όπως είπε, είναι πάρα πολύ
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δύσκολο να βρεις αβγά. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές του είπα να
ακολουθήσει το πρόγραμμα
της Γκράμπλι-Πλανκ. Ειλικρινά, δε νομίσω πως άκουσε ούτε τα μισά
απ' αυτά που του έλεγα.
Ήταν σε παράξενη ψυχική διάθεση, και πάλι δε μου είπε πού
τραυματίστηκε».
Την επόμενη μέρα, η επανεμφάνιση του Χάγκριντ στο τραπέΖι του
πρωινού δε χαιρετίστηκε με
τον ίδιο ενθουσιασμό απ' όλους τους μαθητές. Άλλοι, όπως ο Φρεντ,
ο Τζορτζ κι ο Δι, πήδηξαν
από τη χαρά τους κι έτρεξαν στο διάδρομο, ανάμεσα στα τραπεΖία του
Γκρίφιντορ και του
Χάφλπαφλ, να σφίξουν τη χερούκλα του Χά-γκριντ- άλλοι πάλι, όπως η
Παρβάτι και η Λάβεντερ,
αντάλλαξαν μελαγχολικά βλέμματα και κούνησαν τα κεφάλια τους. Ο
Χάρι ήξερε ότι πολλά παιδιά
προτιμούσαν τα μαθήματα της Γκράμπλι-Πλανκ το χειρότερο όμως ήταν
πως μια αδύναμη αλλά
αντικειμενική φω-νούλα του έλεγε μέσα του πως είχαν δίκιο: η
αντίληψη της Γκράμπλι-Πλανκ για
ένα ενδιαφέρον μάθημα δε συμπεριλάμβανε το ρίσκο να κοπεί κάνα
κεφάλι.
Έτσι την Τρίτη, ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη είχαν ένα κακό
προαίσθημα καθώς πήγαιναν στο
μάθημα του Χάγκριντ, ντυμένοι με χοντρά ρούχα για να προστατευτούν
από την παγωνιά. Ο Χάρι
δεν ανησυχούσε μόνο για το αντικείμενο του μαθήματος που επέλεξε ο
Χάγκριντ αλλά και για το
πώς θα αντιδρούσε η υπόλοιπη τάξη, ειδικά ο Μαλφόι και η παρέα
του, αν ήταν μπροστά η
Αμπριτζ.
Ωστόσο, δε φαινόταν πουθενά η μεγάλη επιθεωρήτρια καθώς με κόπο
βάδιΖαν μέσα στο χιόνι
για να πάνε στον Χάγκριντ, που τους περίμενε στην άκρη του
Απαγορευμένου Δάσους. Ο φίλος
τους παρουσιαΖε ένα θέαμα ανησυχητικό οι μώλωπες, που ήταν μελανοί
τη νύχτα του Σαββάτου,
είχαν πάρει μια πρασινοκίτρινη από-
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χρώση και μερικά κοψίματα αιμορραγούσαν ακόμη. Ο Χάρι δεν το
καταλάβαινε αυτό. Μήπως το
πλάσμα που σακάτεψε τον Χάγκριντ είχε κάποιο δηλητήριο, το οποίο
εμπόδιΖε να κλείσουν οι
πληγές που προκαλούσε; Για να ολοκληρωθεί, θαρρείς, η απελπιστική
εικόνα, ο Χάγκριντ είχε
φορτωμένο στον ώμο του κάτι που έμοιαζε με μισή
ψόφια αγελάδα.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Σήμερα θα κάνουμε μάθημα στο δάσος!» φώναξε πρόσχαρα ο Χάγκριντ
στους μαθητές που
πλησίαΖαν, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού τα σκοτεινά
δέντρα πίσω του. «Είναι
περισσότερο προφυλαγμένα εκεί. Κι άλλωστε, προτιμούν το σκοτάδι».
Ο Χάρι άκουσε τον Μαλφόι να ρωτάει τον Κράμπε και τον Γκόιλ, με
αυστηρή φωνή, που ωστόσο
πρόδιδε ελαφρώς πανικό: «Ποια προτιμούν το σκοτάδι; Ακούσατε;»
θυμήθηκε τη μοναδική φορά που μπήκε ο Μαλφόι στο Απαγορευμένο
Δάσος ούτε και τότε
φάνηκε ιιδιαίτερα γενναίος. Ο Χάρι χαμογέλασε μέσα του μετά τον
αγώνα του κουίντιτς, οτιδήποτε
αναστάτωνε τον Μαλφόι του προκαλούσε απέραντη ευχαρίστηση.
«Έτοιμοι;» ρώτησε χαρούμενα ο Χάγκριντ κοιτάΖοντας τα παιδιά γύρω
του. «Είχα σχεδιάσει αυτή
την εκδρομή στο δάσος για το πέμπτο έτος σας. Σκέφτηκα ότι θα ήταν
καλύτερα να τα δείτε στο
φυσικό τους περιβάλλον. Τα πλάσματα που θα μελετήσουμε σήμερα
είναι πάρα πολύ σπάνια.
ΝομίΖω πως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στη Βρετανία που κατάφερε να
τα εκπαιδεύσει».
«Σίγουρα είναι εκπαιδευμένα;» ρώτησε ο Μαλφόι με φωνή που τώρα
πρόδιδε έντονα σημάδια
πανικού. «Δε θα είναι η πρώτη φορά που φέρνεις επικίνδυνα πλάσματα
στην τάξη...»
Οι Σλίθεριν συμφώνησαν μουρμουρίΖοντας και μερικοί του Γκρί-φιντορ
φάνηκαν να βρίσκουν
λογικές τις επιφυλάξεις του Μαλφόι.
«Και βέβαια είναι εκπαιδευμένα», κατσούφιασε ο Χάγκριντ και βόλεψε
καλύτερα το κουφάρι της
αγελάδας στον ώμο του.
«Τότε, ποιος στραπατσάρισε τα μούτρα σου;» Ζήτησε να μάθει ο
Μαλφόι.
«Να κοιτάς τη δουλειά σου!» απάντησε θυμωμένος ο Χάγκριντ. «Και
τώρα, αν δεν έχετε άλλες
ανόητες ερωτήσεις, ακολουθήστε με!»
Έκανε μεταβολή και μπήκε στο δάσος. Κανένας δε φαινόταν πρόθυμος
να τον ακολουθήσει. Ο
Χάρι λοξοκοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη, που αναστέναξαν αλλά
έγνεψαν καταφατικά. Και οι
τρεις μαΖί" ακολούθησαν τον Χάγκριντ πρώτοι απ' όλη την τάξη.
409
Περπάτησαν γύρω στα δέκα λεπτά κι έφτασαν σε ένα σημείο με τόσο
πυκνή βλάστηση, που με
δυσκολία διαπερνούσε το φως τις φυλλωσιές των δέντρων ενώ στο
έδαφος δεν υπήρχε ίχνος χιονιού. Ο Χάγκριντ έριξε στο χώμα την αγελάδα με ένα γρύλισμα,
οπισθοχώρησε και γύρισε προς
το μέρος των παιδιών τα περισσότερα προχωρούσαν κλεφτά από δέντρο
σε δέντρο, ενώ κυτα
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ζαν φοβισμένα γύρω τους σαν να περίμεναν επίθεση από στιγμή σε
στιγμή.
«Ελάτε, μαΖευτείτε γύρω μου», τους ενθάρρυνε ο Χάγκριντ. «Γενικά
τα τραβάει η μυρουδιά του
κρέατος, αλλά θα τα φωνάξω, γιατί τους αρέσει να ξέρουν πως είμαι
εγώ».
Γύρισε, τίναξε το δασύτριχο κεφάλι του για να διώξει τα μαλλιά από
τα μάτια του κι έβγαλε μιαν
αλλόκοτη στριγκιά κραυγή που αντιλάλησε ανάμεσα στα δέντρα σαν
κάλεσμα κάποιου
τερατώδους πουλιού. Κανένας δε γέλασε οι περισσότεροι είχαν
καταπιεί τη γλώσσα τους από την
τρομάρα τους.
Ο Χάγκριντ έβγαλε πάλι την ίδια διαπεραστική κραυγή. Πέρασε ένα
λεπτό. Τα παιδιά έριχναν
κλεφτές ματιές πίσω τους κι ανάμεσα στα δέντρα, προσπαθώντας να
διακρίνουν αυτό που θα
ερχόταν. Και τότε, καθώς ο Χάγκριντ τίναΖε για τρίτη φορά το
κεφάλι και φούσκωνε το πελώριο
στήθος του, ο Χάρι σκούντησε τον Ρον και του έδειξε το σκοτεινό
κενό ανάμεσα σε δύο
ροΖίασμένα έλατα.
Ένα Ζευγάρι κάτασπρα λαμπερά μάτια, χωρίς ίριδα, ξεπρόβαλαν μεσ'
από το μισοσκόταδο και
λίγες στιγμές αργότερα εμφανίστηκε το δρακοντοειδές κεφάλι, ο
λαιμός και το σκελετωμένο σώμα
ενός τεράστιου μαύρου φτερωτού αλόγου. Κοίταξε για λίγο τα παιδιά
ταλαντεύοντας ελαφρώς τη
μακριά μαύρη ουρά του κι έπειτα έσκυψε το κεφάλι κι άρχισε να
ξεσκίσει τις σάρκες της αγελάδας
με τα μεγάλα μυτερά δόντια του.
Ένα κύμα απέραντης ανακούφισης πλημμύρισε τον Χάρι. Επιτέλους,
υπήρχε απόδειξη ότι αυτά
τα πλάσματα δεν ήταν γέννημα της φαντασίας του, ήταν αληθινά τα
έβλεπε κι ο Χάγκριντ. Κοίταξε
ερωτηματικά τον Ρον, αλλά εκείνος έψαχνε ανάμεσα στα δέντρα και
λίγες στιγμές αργότερα
ψιθύρισε: «Μα γιατί δεν τα ξαναφωνά-Ζει ο Χάγκριντ;»
Τα περισσότερα παιδιά είχαν την ίδια απορημένη έκφραση ανάμεικτη
με ανησυχία και κοιτούσαν
οπουδήποτε αλλού εκτός από το άλογο μπροστά τους. Μόνο δύο άτομα
το έβλεπαν: ένα αδύνατο
αγόρι από το Σλίθεριν, που στεκόταν πίσω ακριβώς από τον Γκόιλ
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και παρακολουθούσε με απέχθεια το άλογο να τρώει, κι ο Νέβιλ, που
τα μάτια του ακολουθούσαν
τις ταλαντεύσεις της μακριάς μαύρης ουράς του.
«Α, έρχεται κι άλλο!» καμάρωσε ο Χάγκριντ. Την ίδια στιγμή ένα
δεύτερο μαύρο άλογο ξεπρόβαλε
ανάμεσα από τα δέντρα δίπλωσε σφιχτά στο σώμα τα δερμάτινα φτερά
του κι έσκυψε να φάει
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κρέας. «Και τώρα... σηκώστε τα χέρια σας όσοι τα βλέπετε».
Ο Χάρι σήκωσε το χέρι του, πανευτυχής που λύθηκε επιτέλους το
μυστήριο των αλόγων. Ο
Χάγκριντ έγνεψε.
«Το ήξερα ότι θα τα δεις, Χάρι», είπε σοβαρά. «Κι εσύ, Νέβιλ, ε;
Και...»
«Συγγνώμη», έκανε ειρωνικά ο Μαλφόι, «μα τι ακριβώς πρέπει να
δούμε;»
Αντί γι' απάντηση, ο Χάγκριντ έδειξε το κουφάρι στο χώμα. Κοίταξαν
όλα τα παιδιά για λίγες
στιγμές κι ύστερα από πολλούς ακούστηκαν πνιχτές κραυγές, ενώ η
Παρβάτι έβγαλε μια
στριγκλιά. Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως το λόγο: σίγουρα ήταν ανεξήγητο
το θέαμα των σαρκών που
ξεκόλλαγαν από τα κόκαλα κι εξαφανίζονταν ως δια μαγείας.
«Ποιος το κάνει;» ρώτησε τρομοκρατημένη η Παρβάτι και κρύφτηκε
πίσω από το πιο κοντινό
δέντρο. «Ποιος τρώει;»
«Τα θέστραλ», απάντησε με καμάρι ο Χάγκριντ και η Ερμιόνη άφησε
ένα σιγανό επιφώνημα, σαν
να κατάλαβε τι εννοούσε. «Το "Χόγκουαρτς" έχει ολάκερο κοπάδι. Και
τώρα ποιος ξέρει να μας
πει...»
«Μα είναι πάρα πολύ γρουσούΖικα!» πετάχτηκε τρομαγμένη η Παρβάτι.
«Λένε πως φέρνουν
αμέτρητες συμφορές στους ανθρώπους που τα βλέπουν. Η καθηγήτρια
Τρελόνι είπε κάποτε...»
«Όχι, όχι, όχι», χαμογέλασε ο Χάγκριντ, «αυτά είναι ανόητες
προλήψεις. Δεν είναι γρουσούΖικα,
είναι πανέξυπνα και χρήσιμα! Φυσικά, τούτα δω δε σκοτώνονται στη
δουλειά, σέρνουν μόνο τις
άμαξες του σχολείου. Εκτός αν έχει να κάνει ο Ντάμπλντορ κανένα
μακρινό ταξίδι και δε θέλει να
διακτινιστεί... Α, να κι άλλο ένα Ζευγάρι...»
Δύο ακόμη άλογα εμφανίστηκαν αθόρυβα ανάμεσα από τα δέντρα. Το ένα
μάλιστα πέρασε τόσο
κοντά από την Παρβάτι, που εκείνη ανατρίχιασε και κόλλησε στον
κορμό του δέντρου, λέγοντας:
«θαρρώ κάτι ένιωσα, θαρρώ είναι κοντά μου!»
«Μη φοβάσαι, δε θα σε πειράξει», είπε υπομονετικά ο Χάγκριντ.
«Και τώρα, ποιος ξέρει να μου πει γιατί ορισμένοι από σας τα
Βλέπουν ενώ άλλοι όχι;»
Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της.
«Λέγε», χαμογέλασε ο Χάγκριντ.
«Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να δουν τα θέστραλ», εξήγησε η
Ερμιόνη, «είναι όσοι έχουν
δει θάνατο».
«Ακριβώς», συμφώνησε σοβαρά ο Χάγκριντ, «δέκα βαθμοί στο
Γκρίφιντορ. Τα θέστραλ,
λοιπόν...»
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«Χεμ, χεμ».
Μόλις είχε καταφθάσει η καθηγήτρια Άμπριτζ. Στεκόταν λίγο πιο πέρα
από τον Χάγκριντ με το
πράσινο καπέλο, τον πράσινο μανδύα της και το μπλοκάκι έτοιμο στο
χέρι.
Ο Χάγκριντ, που δεν είχε ξανακούσει το ψεύτικο βηχαλάκι της
Άμπριτζ, κοίταξε ανήσυχος το
πλησιέστερο θέστραλ, νομίΖοντας ότι εκείνο έκανε το θόρυβο.
«Χεμ, χεμ».
«Α, γεια σου», είπε χαμογελαστός ο Χάγκριντ, που εντόπισε την πηγή
του ήχου.
«'Έλαβες το σημείωμα που έστειλα σήμερα το πρωί στο σπίτι σου;»
ρώτησε η Άμπριτζ με
αργόσυρτη, δυνατή φωνή, όπως του είχε μιλήσει και την προηγούμενη
φορά, σαν να
απευθυνόταν σε βραδύνοα. «Όπου έλεγα ότι θα σε επιθεωρήσω;»
«Ναι», αποκρίθηκε Ζωηρά ο Χάγκριντ. «Χαίρομαι που βρήκες το μέρος!
Όπως βλέπεις...
Αλήθεια, τα βλέπεις; Σήμερα μιλάμε για τα θέστραλ...»
«Ορίστε;» έκανε δυνατά η καθηγήτρια Άμπριτζ, φέρνοντας το χέρι στο
αφτί της και σμίγοντας τα
φρύδια. «Τι είπες;»
Εκείνος την κοίταξε απορημένος.
«Ε... τα θέστραλ!» φώναξε. «Ξέρεις, εκείνα τα μεγάλα φτερωτά
άλογα!»
Ο Χάγκριντ κούνησε παραστατικά τα τεράστια χέρια του. Η καθηγήτρια
Άμπριτζ ανασήκωσε τα
φρύδια και μουρμούρισε καθώς σημείωνε στο μπλοκάκι της:
«Καταφεύγει... σε... μια... χοντροκομμένη... νοηματική... γλώσσα...»
«Λοιπόν», είπε ο Χάγκριντ γυρίΖοντας κάπως σαστισμένος στην τάξη,
«ε... τι έλεγα;»
«'Έχει... προβληματική... μνήμη...» μουρμούρισε αρκετά δυνατά η
Άμπριτζ ώστε να την ακούσουν
όλοι. Ο Ντράκο Μαλφόι είχε ένα
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περιχαρές ύφος σαν να ήρθαν τα Χριστούγεννα ένα μήνα νωρίτερα
αντίθετα η Ερμιόνη είχε
κοκκινίσει από το κακό της.
«Α, ναι», έκανε ο Χάγκριντ, που έριξε ένα ανήσυχο Βλέμμα στο
σημειωματάριο της Άμπριτζ αλλά
δεν το έβαλε κάτω. «ΕτοιμαΖό-μουν να σας πω πώς δημιουργήσαμε αυτό
το κοπάδι. Ξεκινήσαμε
με ένα αρσενικό και πέντε θηλυκές. Τούτο εδώ», χάίδεψε το πρώτο
άλογο που είχε εμφανιστεί,
«λέγεται Έρεβος και είναι το αγαπημένο μου το πρώτο που γεννήθηκε
εδώ στο δάσος...»
«Έχεις υπόψη σου», τον διέκοψε με δυνατή φωνή η Άμπριτζ, «ότι το
Υπουργείο Μαγείας
κατατάσσει τα θέστραλ στην κατηγορία επικίνδυνα;»
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Η καρδιά του Χάρι βούλιαξε σαν πέτρα μα ο Χάγκριντ γέλασε. «Τα
θέστραλ δεν είναι επικίνδυνα!
Εντάξει, μπορεί να σε δαγκώσουν αν τα εκνευρίσεις...»
«Εμφανίζει... σημάδια... ευχαρίστησης... στην... προοπτική...
βίας», μουρμούρισε η Άμπριτζ,
καθώς έγραφε στο μπλοκάκι της.
«Για μισό λεπτό!» είπε ανήσυχος ο Χάγκριντ. «Κι ο σκύλος δαγκώνει
αν τον προκαλέσεις, έτσι
δεν είναι; Αλλά τα θέστραλ έχουν κακή φήμη εξαιτίας αυτής της
ιστορίας με το θάνατο οι
άνθρωποι τα θεωρούσαν κακούς οιωνούς... τόσο τους έκοβε...»
Η Άμπριτζ δεν απάντησε. Ολοκλήρωσε αυτό που έγραφε κι ύστερα
κοίταξε τον Χάγκριντ και είπε
αργά και δυνατά: «Συνέχισε, σε παρακαλώ, την παράδοση όπως πάντα.
Εγώ θα περπατήσω»,
έκανε τάχα πως περπατάει ενώ ο Μαλφόι και η Πάνσι Πάρκινσον
γελούσαν πνιχτά, «ανάμεσα
στους μαθητές», είπε κι έδειξε τα παιδιά, «και θα τους κάνω
ερωτήσεις». Ανοιγόκλεισε το στόμα
της σαν να μιλούσε.
Ο Χάγκριντ την κοιτούσε σαν χαμένος, αδυνατώντας να καταλάβει
γιατί του μιλούσε σαν να μην
καταλάβαινε γρι απ' όσα του 'λέγε. Η Ερμιόνη είχε Βουρκώσει από το
θυμό της.
«Α, το τέρας!» ψιθύρισε καθώς η Άμπριτζ πλησίαΖε την Πάνσι
Πάρκινσον. «Ξέρω γιατί το κάνει η
στρίγκλα, η σιχαμένη, η άθλια...»
«Λοιπόν...» είπε ο Χάγκριντ προσπαθώντας να συνεχίσει το μάθημα,
«λέγαμε για... για τα
θέστραλ. Ναι, τα θέστραλ... Έχουν πολλά χαρίσματα...»
«Για πες μου εσύ, παιδί μου», ρώτησε με διαπεραστική φωνή η
Άμπριτζ την Πάνσι Πάρκινσον,
«όταν μιλάει ο καθηγητής Χάγκριντ, καταλαβαίνεις τι λέει;»
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Η Πάνσι ήταν κι αυτή δακρυσμένη όπως η Ερμιόνη, μόνο που τα δικά
της δάκρυα ήταν από τα
γέλια. Η φωνή της ακούστηκε πνιχτή: «Όχι... γιατί... τις
περισσότερες φορές... δε μιλάει... γρυλίΖει...»
Η Άμπριτζ το σημείωσε. Το πρόσωπο του Χάγκριντ αναψοκοκκίνισε στα
σημεία όπου δεν ήταν
μελανιασμένο, αλλά προσπάθησε να συνεχίσει σαν να μην άκουσε την
απάντηση της Πάνσι.
«Ε... ναι... πολλά χαρίσματα. Αντα εξημερώσεις, σαντούτα δω, δε θα
χαθείς ποτέ ξανά στη Ζωή
σου. Έχουν οξύτατη αίσθηση προσανατολισμού. Απλώς τους λες πού θες
να πας και είναι
σίγουρο ότι θα σε πάνε...»
«Αρκεί να καταλάβουν τι τους είπες», είπε δυνατά ο Μαλφόι κι η
Πάνσι Πάρκινσον ξεκαρδίστηκε.
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Η καθηγήτρια Άμπριτζ τους χαμογέλασε καλοσυνάτα και στράφηκε στον
Νέβιλ.
«Εσύ τα βλέπεις τα θέστραλ, Λονγκμπότομ, έτσι δεν είναι;» του
είπε.
Ο Νέβιλ έγνεψε καταφατικά.
«Ποιον είδες να πεθαίνει;» τον ρώτησε αδιάφορα.
«Τον... τον παππού μου», απάντησε ο Νέβιλ.
«Και τι γνώμη έχεις γι' αυτά;» ρώτησε δείχνοντας με το κοντόχοντρο
χέρι της τα άλογα, που
κόντευαν να φάνε όλο το κρέας.
«Ε...» έκανε νευρικά ο Νέβιλ, λοξοκοιτώντας τον Χάγκριντ, «ε...
μια χαρά είναι».
«Οι μαθητές... φοβούνται... να... παραδεχτούν... ότι... φοβούνται.
..» μουρμούρισε η Άμπριτζ ενώ
σημείωνε συγχρόνως στο μπλοκάκι της.
«Όχι!» πετάχτηκε ταραγμένος ο Νέβιλ. «Δεν τα φοβάμαι!»
«Ησύχασε, παιδί μου», είπε η Άμπριτζ και τον χτύπησε στον ώμο με
ένα καθησυχαστικό,
υποτίθεται, χαμόγελο, που έμοιαΖε όμως πιότερο με ειρωνικό
μορφασμό. «Λοιπόν, Χάγκριντ»,
γύρισε προς το μέρος του κι άρχισε πάλι να μιλάει αργά και δυνατά,
«νομίσω ότι τώρα έχω ότι
χρειάΖομαι. θα λάβεις», είπε κι έκανε ότι πιάνει κάτι στον αέρα,
«την αξιολόγηση της
επιθεώρησης», συνέχισε κι έδειξε το μπλοκάκι της, «εντός δέκα
ημερών». Σήκωσε και τα δέκα
κοντόχοντρα δάχτυλα της κι έπειτα, με ένα πλατύ χαμόγελο που την
έκανε να μοιά-Ζει
περισσότερο από ποτέ με βάτραχο, κίνησε να φύγει, αφήνοντας τον
Μαλφόι και την Πάνσι
Πάρκινσον να κρατάνε την κοιλιά τους
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an' τα γέλια. Η Ερμιόνη άφρίΖε από το κακό της ενώ ο Νέβιλ έδειχνε
σαν χαμένος.
«Α, την ελεεινή και τρισάθλια ψεύτρα!» ξέσπασε μισή ώρα αργότερα η
Ερμιόνη. Επέστρεφαν στο
κάστρο από τα μονοπάτια που είχαν ήδη ανοίξει στο χιόνι όταν
πήγαιναν στον Χάγκριντ.
«Καταλάβατε τι πάει να κάνει; Επειδή δε χωνεύει τους μιγάδες,
προσπαθεί να παρουσιάσει τον
Χαγκριντ, που η μάνα του καταγόταν από τους γίγαντες, σαν κανέναν
ηλίθιο ορεινό καλικάντζαρο.
Είναι αδικία, μια χαρά ήταν το μάθημα! θέλω να πω... άλλο αν μας
έκανε τις οπισθοεκρηκτικές
σκουληκαντέρες... αλλά τι πρόβλημα είχε με τα θέστραλ; Μάλιστα, με
τα δεδομένα του Χάγκριντ,
τα θέστραλ είναι μεγάλη πρόοδος!»
«Η Άμπριτζ λέει πως είναι επικίνδυνα», είπε ο Ρον. «Όπως είπε κι ο
Χάγκριντ, θα αμυνθούν μόνο
αν τα πειράξεις», απάντησε εκνευρισμένη η Ερμιόνη, «και φαντάΖομαι
ότι η Γκρά-μπλι-Πλανκ δε
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θα μας τα έδειχνε πριν από τις ΕΔΕΜ, αλλά είναι πράγματι πολύ
ενδιαφέροντα! θέλω να πω...
επειδή άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν κι άλλοι όχι! Πώς θα 'θελα να
μπορούσα να τα δω κι εγώ!»
«Είσαι σίγουρη;» ρώτησε ήρεμα ο Χάρι. Η Ερμιόνη έδειξε να
πανικοβάλλεται ξαφνικά. «Αχ,
Χάρι... συγγνώμη... όχι, βέβαια, δε θέλω... ήταν πολύ κουτό αυτό
που είπα».
«Δεν πειράζει», της είπε εκείνος, «μη στεναχωριέσαι». «Μου κάνει
εντύπωση το πόσοι τα είδαν»,
είπε ο Ρον. «Τρεις σε μία τάξη είναι πολλοί...»
«Κι εμείς απορήσαμε, Ουέσλι», ακούστηκε μια μοχθηρή φωνή πίσω του.
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε
και ο Γκόιλ τους ακολουθούσαν βαδίζοντας αθόρυβα στο αφράτο χιόνι.
«Λες, αν δεις κανέναν να
τα κακαρώνει, να διακρίνεις καλύτερα και την κόκκινη μπάλα;»
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ τους προσπέρασαν σκασμένοι στα
γέλια και μετά άρχισαν να
τραγουδούν όλοι μαΖίτο Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας. Τα αφτιά
του Ρον έγιναν κατακόκκινα.
«Αγνόησε τους», τον συμβούλεψε η Ερμιόνη. Κατόπιν έβγαλε το ραβδί
της και έκανε το ξόρκι του
Ζεστού αέρα, για να λιώνει ευκολότερα το απάτητο χιόνι στο δρόμο
για τα θερμοκήπια.
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Έφτασε ο Δεκέμβρης φέρνοντας μαΖί" του περισσότερο χιόνι και μια
χιονοστιβάδα μελέτης και
εργασιών για τους μαθητές του πέμπτου έτους. Τα καθήκοντα των
επιμελητών γίνονταν όλο και
πιο κοπιαστικά όσο πλησίαΖαν τα Χριστούγεννα. Ο Ρον κι η Ερμιόνη
έπρεπε να επιβλέψουν τη
διακόσμηση του κάστρου — «Προσπάθησε να κρεμάσεις γιρλάντες όταν
κρατάει ο Πιβς την άλλη
άκρη και προσπαθεί να σε στραγγαλίσει με αυτήν», είπε ο Ρον —, να
φροντί-Ζουν να μένουν
μέσα οι πρωτοετείς και δευτεροετείς στα διαλείμματα, λόγω του
τσουχτερού κρύου —«Έχουν ένα
θράσος τα άτιμα, εμείς ήμαστε πολύ πιο συνεσταλμένοι στο πρώτο
έτος», είπε ο Ρον και να
περιπολούν στους διαδρόμους με τον Άργκους Φιλτς, που
προαισθανόταν ότι το γιορταστικό
πνεύμα θα εκδηλωθεί με ένα ξέσπασμα μονομαχιών μεταξύ μάγων —
«Έχει κοπριά στη θέση
του μυαλού αυτός ο άνθρωπος», σχολίασε εξοργισμένος ο Ρον. Είχαν
τέτοιο φόρτο εργασίας που
η Ερμιόνη έπαψε να πλέκει σκούφους για τα ξωτικά, προς μεγάλη της
απογοήτευση.
«Σκέφτομαι όλα αυτά τα κακόμοιρα τα ξωτικά που δεν πρόλαβα να
ελευθερώσω και θα κάνουν
εδώ Χριστούγεννα λόγω έλλειψης σκούφων!»
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Ο Χάρι, που δεν του έκανε καρδιά να της αποκαλύψει ότι έπαιρνε
όλους τους σκούφους της ο
Ντόμπι, έσκυψε στην εργασία που ετοί-μαΖε για το μάθημα της
ιστορίας της μαγείας. Δεν ήθελε
να σκέφτεται τα Χριστούγεννα. Για πρώτη φορά στα χρονικά δεν ήθελε
να περάσει τις γιορτές στο
«Χόγκουαρτς». Κάτι η στεναχώρια του που αποβλήθηκε από την ομάδα,
κάτι η αγωνία του
μήπως τεθεί υπό επιτήρηση ο Χάγκριντ, βίωνε μια περίοδο βαθιάς
αγανάκτησης για το σχολείο.
Το μόνο όπου είχε να προσβλέπει ήταν οι συναντήσεις των Σίγμα-Νι,
αλλά σε λίγο θα
διακόπτονταν κι αυτές για τις γιορτές, αφού τα περισσότερα παιδιά
θα έφευγαν για τα σπίτια τους.
Η Ερμιόνη θα πήγαινε για σκι με τους γονείς της. Στον Ρον είχε
φανεί πολύ αστείο, αφού πρώτη
φορά άκουγε ότι οι Μαγκλ δένουν κάτι μακρόστενες σανίδες στα πόδια
τους και γλιστράνε στις
βουνοπλαγιές. Εκείνος θα πήγαινε στο σπίτι του, στο Μπάροου. Ο
Χάρι τον Ζήλευε πολύ, μέχρι
τη μέρα που τον ρώτησε με τι μέσο θα ταξίδευε τα Χριστούγεννα κι ο
Ρον του απάντησε: «Μα θα
έρθεις κι εσύ! Δε σ' το είπα; Η μαμά μου έχει γράψει εδώ και καιρό
να σε καλέσω!»
Η Ερμιόνη κοίταξε απαυδισμένη το ταβάνι, αλλά ο Χάρι πέταξε
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από τη χαρά του: ήταν υπέροχη η προοπτική των Χριστουγέννων στο
Μπάροου, αν και ένιωθε
κάποιες τύψεις που δε θα περνούσε τις γιορτές με τον Σείριο.
Αναρωτήθηκε αν μπορούσε να
πείσει την κυρία Ουέσλι να καλέσει και το νονό του. Παρόλο που
αμφέβαλλε αν θα επέτρεπε ο
Ντάμπλντορ στον Σείριο να ξεμυτίσει από την Γκρίμολντ Πλέις, κάτι
μέσα του του έλεγε πως ούτε
η κυρία Ουέσλι τον πολυήθελε στο σπίτι της τα πήγαιναν σαν το
σκύλο με τη γάτα. Ο Σείριος δεν
είχε επικοινωνήσει καθόλου με τον Χάρι μετά την τελευταία του
εμφάνιση στο τζάκικαι, μόλο που
το αγόρι ήξερε πως ήταν επικίνδυνο να επιχειρήσει να επικοινωνήσει
μαΖί του τώρα που η
Άμπριτζ το 'χε μυριστεί, δεν του άρεσε να σκέφτεται τον Σείριο στο
σπίτι της μητέρας του, με μόνη
συντροφιά τον Κρίτσερ.
Ο Χάρι έφτασε νωρίς στο Δωμάτιο των Ευχών για την τελευταία
συγκέντρωση των Σίγμα-Νι, κι
ευτυχώς, γιατί μόλις άναψαν οι δαυλοί, είδε ότι ο Ντόμπι είχε
πάρει την πρωτοβουλία να το
διακοσμήσει με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κατάλαβε ότι το είχε
κάνει το ξωτικό, γιατί κανένας
άλλος δε θα κρεμούσε από το ταβάνι εκατό χρυσές μπάλες με το
πρόσωπο του Χάρι και τη
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λεΖάντα: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΧΑΡΙ!
Μόλις είχε προλάβει να εξαφανίσει και τις τελευταίες όταν άνοιξε η
πόρτα και μπήκε η Λούνα
Λάβνκουντ με το συνηθισμένο, ονειροπαρμένο ύφος της.
«Γεια», είπε αφηρημένα καθώς κοίταΖε τα υπόλοιπα στολίδια.
«Ωραία είναι, εσύ τα έβαλες;»
«Όχι, ο Ντόμπι, το σπιτικό ξωτικό», της απάντησε. «Γκι», είπε η
Λούνα δείχνοντας ένα κλαδί με
άσπρες ρώγες που κρεμόταν πάνω ακριβώς από το κεφάλι του Χάρι.
Εκείνος έσπευσε να
απομακρυνθεί. «Καλά έκανες», είπε πολύ σοβαρά η Λούνα. «Συνήθως
είναι γεμάτο ναργκλ».
Η άφιξη της Αντζέλικα, της Κάτι και της Αλίσια έσωσε τον Χάρι
από την υποχρέωση να ρωτήσει τι ήταν τα ναργκλ. Τα τρία κορίτσια
ήταν λαχανιασμένα και έδειχναν ξεπαγιασμένα.
«Βρήκαμε επιτέλους αντικαταστάτη σου», είπε με άχρωμη φωνή η
Αντζέλικα καθώς έβγαζε το
μανδύα της και τον πέταγε σε μια
γωνιά.
«Αντικαταστάτη μου;» σάστισε ο Χάρι. «Και δικό σου και για τον
Φρεντ και για τον Τζορτζ»,
εξήγησε
ανυπόμονα η Αντζέλικα. «Βρήκαμε ανιχνευτή».
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«Ποιον;» ρώτησε ο Χάρι.
«Την Τζίνι Ουέσλι», απάντησε η Κάτι.
Ο Χάρι έμεινε με ανοιχτό το στόμα.
«Ναι, ξέρω», είπε η Αντζέλικα βγάΖοντας το ραβδί, «αλλά είναι πάρα
πολύ καλή. Βέβαια, καμιά
σύγκριση μ' εσενα», πρόσθεσε ρίχνοντας του ένα φονικό βλέμμα,
«αλλά έτσι που ^α κατάφερες »
Ο Χάρι συγκρατήθηκε να μην της απαντήσει γιατι έβραΖε απ' το θυμό
του. Μα τι φανταΖόταν, ότι
δε μετάνιωνε πραγματικα για την αποβολή του από την ομάδα;
«Και κυνηγούς;» ρώτησε όσο πιο ανέκφραστη μπορούσε
«Πήραμε τον Άντριου Κιρκ και τον ΤζΟΚ Σ^οπερ», είπε χωρίς
ενθουσιασμό η Αλίσια. «Δε λένε
σπουδαία πράματα, αλλά συγκριτικά με τους υπόλοιπους ηλίθιους που
εμφανίστηκαν »
Ο ερχομός του Ρον, της Ερμιόνης και του Νεβιλ έθεσε τέλος σε αυτή
την καταθλιπτική συΖήτηση.
Μέσα σε ληγες στηγμες η αίθουσα είχε γεμίσει αρκετά ώστε να μη
βλέπει ο Χάρι τα δολοφονικά
βλέμματα της Αντζέλικα.
«Εντάξει, παιδιά», φώναξε για να κάνουν ησυχία. «Σκέφτηκα να
κάνουμε απόψε μια επανάληψη
όσων μάθαμε μέχρι τωρα, αφού είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν
από τις διακοπες και δεν
θα είχε νόημα να αρχίσουμε κάτι καινούργιο μια και θα διακόψουμε
για τρεις βδομάδες....»
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«Δε θα κάνουμε τίποτα καινούργιο;» ψιθύρισε δυσαρεστημένος ο
Ζαχαρίας Σμιθ, αρκετά δυνατά
όμως ώστε να ακουστεί σε όλο το δωμάτιο. «Αν το ήξερα αυτό δε θα
ερχόμουν».
«Τότε, λυπούμαστε πολύ που δε σ
ενημέρωσε ο Χάρι», απάντησε δυνατά ο Φρεντ.
Αρκετοί γέλασαν. Ο Χάρι είδε την Τσο να γελα κι αυτή κι ένιωσε το
γνωστό κενό στο στομάχι, σαν
να παραπάτησε γιατί δεν είδε ένα σκαλοπάτι κατεβαίνοντας μια
σκάλα.
«...θα εξασκηθούμε ανά Ζεύγη», συνέχισε ο χαρι. «θ' αρχίσουμε με
το απωθητικό ξόρκι για δέκα
λεπτά κι ύστερα θα απλώσουμε τις μαξιλάρες και θα κάνουμε
επανάληψη στο αποχαυνωτικό».
Χωρίστηκαν υπάκουα σε Ζευγάρια. Ο Χάρι Ζευγάρωσε όπως πάντα με τον
Νέβιλ. Σε λίγο το
δωμάτιο αντιλαλούσε από «Απωθή-σιους!» Παιδιά κοκάλωναν για ένα
λεπτό, στη διαρχία του
οποίου τα ταίρια τους χάΖευαν τα άλλα Ζευγάρια, κι έπτα
επανέρχονταν στο φυσιολογικό κι
εκτελούσαν με τη σειρά τους το ξόοκι
418
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Ο Νέβιλ είχε κάνει εντυπωσιακή πρόοδο. Ύστερα από Λίγο, αφού ο
Χάρι ξεκοκάλωσε τρεις
φορές στη σειρά, έβαλε τον Νέβιλ να εξασκηθεί με τον Ρον και την
Ερμιόνη για να κάνει μια Βόλτα
στο δωμάτιο και να δει τους υπολοίπους. Όταν πέρασε μπροστά από
την Τσο, το κορίτσι του
άστραψε ένα χαμόγελο ο Χάρι αντιστάθηκε στον πειρασμό να περάσει
κι άλλες φορές από κοντά
της.
Εξασκήθηκαν δέκα λεπτά στο απωθητικό ξόρκι και στη συνέχεια
άπλωσαν στο πάτωμα τις
μαξιλάρες κι άρχισαν να εξασκούνται στο αποχαυνωτικό. Ο χώρος ήταν
μικρός για να
εξασκηθούν όλοι ταυτόχρονα οι μισοί παρακολουθούσαν τους άλλους
μισούς κι ύστερα άλ-λαΖαν
θέση. Ο Χάρι τους έβλεπε και τους καμάρωνε. Ήταν γεγονός ότι ο
Νέβιλ αποχαύνωσε την
Πάντμα Πάτιλ αντί για τον Ντιν τον οποίο σημάδευε, ωστόσο, αυτή τη
φορά, λίγο ακόμη και θα
ευστο-χούσε όσο για τους υπολοίπους, είχαν σημειώσει τεράστια
βελτίωση.
Αφού πέρασε κοντά μία ώρα, ο Χάρι τους φώναξε να σταματήσουν.
«Έχετε γίνει ξεφτέρια», τους είπε χαμογελαστά. «Όταν επιστρέψουμε
από τις διακοπές, θα
καταπιαστούμε με τα δύσκολα ίσως να κάνουμε και προστάτες».
Ένας ψίθυρος έξαψης διέτρεξε την αίθουσα. Τα παιδιά άρχισαν να
φεύγουν σε παρέες των δύο
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και των τριών ατόμων οι περισσότεροι εύχονταν στον Χάρι «καλά
Χριστούγεννα». Χαρούμενος κι
εκείνος μάΖεψε με τον Ρον και την Ερμιόνη τις μαξιλάρες και τις
στοίβαξε σε μια γωνιά. Οι δυο
φίλοι του έφυγαν πριν από κείνον ο Χάρι χασομέρησε γιατί δεν είχε
φύγει ακόμη η Τσο και ήλπίΖε
να του ευχηθεί κι εκείνη «καλά Χριστούγεννα».
«Πήγαινε εσύ», την άκουσε να λέει στη φιλενάδα της τη Μαριέ-τα κι
η καρδιά του κλότσησε στο
στήθος.
Καμώθηκε πως έσιαχνε την ντάνα με τα μαξιλάρια. Ήταν σίγουρος πως
είχαν μείνει μόνοι κι έτσι
περίμενε να ξεκινήσει εκείνη πρώτη την κουβέντα. Αντί γι' αυτό
όμως την άκουσε να ρουφά τη
μύτη της.
Στράφηκε προς το μέρος της. Η Τσο στεκόταν στο κέντρο του δωματίου
με μάγουλα αυλακωμένα
από δάκρυα.
«Τι...;»
Δεν ήξερε τι να κάνει. Εκείνη στεκόταν ασάλευτη και έκλαιγε βουβά.
«Τι έπαθες;» τη ρώτησε μουδιασμένος.
Η κοπέλα κούνησε το κεφάλι και σφούγγισε τα δάκρυα στο μανίκι της.
«Συ... συγγνώμη», είπε πνιχτά. «Αλλά να... τώρα που έμαθα όλα αυτά
τα ξόρκια... σκέφτομαι...
πως αν τα ήξερε κι αυτός... θα ήταν τώρα Ζωντανός».
Στη θέση της καρδιάς του αισθάνθηκε ένα κενό, που ύστερα από λίγο
κατέληξε στο στομάχι του.
Έπρεπε να το καταλάβει. Η Τσο ήθελε να μιλήσει για τον Σέντρικ.
«Τα ήξερε», δήλωσε με σιγουριά ο Χάρι. «Ήταν πάρα πολύ καλός,
αλλιώς δε θα έφτανε στο
λαβύρινθο. Αλλά, αν αποφασίσει να σε σκοτώσει ο Βόλντεμορτ, δεν
έχεις καμιά ελπίδα».
Η Τσο χλόμιασε στο άκουσμα του ονόματος, αλλά κοίταξε θαρρετά τον
Χάρι.
«Εσύ όμως έΖησες κι ας ήσουν μωρό τότε», ψιθύρισε. «Δεν ξέρω
γιατί», αποκρίθηκε βλοσυρά ο
Χάρι ενώ κατευθυνόταν προς την πόρτα, «ούτε και κανένας άλλος, γι'
αυτό δε δικαιούμαι
εύσημα».
«Μη φεύγεις!» τον σταμάτησε η Τσο έτοιμη να ξαναβάλει τα κλάματα.
«Συγγνώμη που έχασα την
αυτοκυριαρχία μου... δεν το ήθελα...» είπε και ρούφηξε ξανά τη
μύτη της. Ήταν τόσο όμορφη,
παρά τα κοκκινισμένα, βουρκωμένα μάτια της.
Ο Χάρι αισθάνθηκε απελπισμένος, θα τον έκανε τόσο ευτυχισμένο ένα
απλό «καλά
Χριστούγεννα».
«Ξέρω πως νιώθεις απαίσια», είπε σφουγγίΖοντας ξανά τα μάτια της
στο μανίκι. «Να σου μιλάω
για τον Σέντρικ... τον Σέντρικ που είδες να πεθαίνει... Σίγουρα θα
θες να τα ξεχάσεις όλα αυτά...»
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Ο Χάρι δεν το σχολίασε σίγουρα ήθελε να ξεχάσει αλλά ήταν πολύ
σκληρό να της πει κάτι τέτοιο.
«Είσαι ... πολύ καλός δάσκαλος», είπε η Τσο χαμογελώντας
δακρυσμένη. «Πρώτη φορά μου
πέτυχε το αποχαυνωτικό ξόρκι». «Ευχαριστώ», έκανε αμήχανα ο Χάρι.
Κοιτάχτηκαν για μιαν ατέλειωτη στιγμή. Ο Χάρι ήθελε να το βάλει
στα πόδια μα ήταν σαν να είχε
παραλύσει ολόκληρος.
«Γκι», είπε σιγανά η Τσο, δείχνοντας το ταβάνι πάνω από το κεφάλι
του.
«Ναι», είπε ο Χάρι. Το στόμα του είχε στεγνώσει, «θα είναι σίγουρα
γεμάτο ναργκλ».
«Τι είναι τα ναργκλ;»
420
«Δεν έχω ιδέα», απάντησε ο Χάρι. Η κοπέλα τώρα τον είχε πλησιάσει. Εκείνος ένιωθε σαν να
του είχαν κάνει το αποχαυνωτικό
ξόρκι. «Ρώτησε την τρελο-Λούνα», είπε.
Η Τσο έβγαλε ένα πνιχτό επιφώνημα, κάτι που έμοιαΖε με λυγμό και
γέλιο συνάμα. Τώρα
στεκόταν ακόμη πιο κοντά του. Μπορούσε να μετρήσει τις φακίδες στη
μύτη της.
«Μ' αρέσεις πολύ, Χάρι».
Το μυαλό του είχε μουδιάσει. Ένα ρίγος διέτρεξε όλο του το σώμα,
παραλύοντας τα χέρια, τα
πόδια, το μυαλό του.
Τώρα ήταν ακόμη πιο κοντά του. Ο Χάρι έβλεπε τα δάκρυα που
έλαμπαν γαντζωμένα στα ματόκλαδά της...
Γύρισε στο εντευκτήριο μισή ώρα αργότερα. Βρήκε την Ερμιόνη και
τον Ρον να έχουν πιάσει τις
καλύτερες θέσεις δίπλα στη φωτιά οι περισσότεροι είχαν πάει για
ύπνο. Η Ερμιόνη έγραφε ένα
μεγάλο γράμμα είχε γεμίσει ήδη μισό ρολό περγαμηνής που κρεμόταν
από την άκρη του
τραπεΖΙού. Ο Ρον ήταν ξαπλωμένος στο χαλί μπροστά στο τζάκικαι
προσπαθούσε να τελειώσει
μια εργασία για
το μάθημα των μεταμορφώσεων.
«Γιατί άργησες;» ρώτησε καθώς ο Χάρι βούλιαΖε στην πολυθρόνα δίπλα
στην Ερμιόνη.
Εκείνος δεν απάντησε. Δεν μπορούσε ν' αρθρώσει λέξη από την
έκπληξη. Από τη μια ήθελε να
πει στους φίλους του αυτό που είχε γίνει κι από την άλλη να πάρει
το μυστικό του στον τάφο.
«Είσαι καλά;» τον ρώτησε η Ερμιόνη κοιτάΖοντάς τον πάνω από
την πένα της.
Ο Χάρι ανασήκωσε ξεψυχισμένα τους ώμους του. Βασικά, δεν
ήξερε αν ήταν καλά ή όχι.
«Τι συμβαίνει;» τον ρώτησε ο Ρον, που στηρίχτηκε στον αγκώνα
του και ανασηκώθηκε για να τον δει καλύτερα. «Τι έπαθες;»
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Ο Χάρι δεν ήξερε πώς να τους το πει ούτε ήταν σίγουρος αν ήθελε να
τους το πει. Τη στιγμή
όμως που αποφάσιΖε να μην πει τίποτα, η
Ερμιόνη ανέλαβε δράση.
«Έγινε τίποτα με την Τσο;» ρώτησε ψύχραιμα. «Σε ξεμονάχιασε
μετά το μάθημα;»
Ο Χάρι έγνεψε μουδιασμένος. Ο Ρον χαχάνισε, αλλά σταμάτησε μόλις τον αγριοκοίταξε η Ερμιόνη.
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«Ε... τι... τι ήθελε;» ρώτησε δήθεν αδιάφορα.
«Με...» άρχισε βραχνά ο Χάρι ξερόβηξε και δοκίμασε ξανά. «Με...
ε...»
«Φιληθήκατε;» ρώτησε απότομα η Ερμιόνη.
Ο Ρον ανακάθισε τόσο γρήγορα, που πέταξε στο χαλί το μελα-νοδοχείο
του μαζί με όλο το
περιεχόμενο του. Αδιαφόρησε όμως και κοίταξε τον Χάρι, κρεμασμένος
απ' τα χείλη του.
«Λοιπόν;» ρώτησε.
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον, που είχε μια έκφραση περιέργειας
ανάμεικτης με ιλαρότητα, και την
Ερμιόνη, που ήταν ελαφρώς συνοφρυωμένη. Έγνεψε καταφατικά.
«ΧΑ!»
Ο Ρον ύψωσε θριαμβευτικά τη γροθιά του κι άρχισε να γελάει τόσο
δυνατά, ώστε μερικοί
δευτεροετείς που στέκονταν δίπλα στο παράθυρο αναπήδησαν
τρομαγμένοι. Ένα απρόθυμο
χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Χάρι βλέποντας τον Ρον να
κυλιέται στο χαλί. Η Ερμιόνη
τον κοίταξε με απέχθεια κι έσκυψε στο γράμμα της.
«Λοιπόν;» είπε, τέλος, ο Ρον κοιτάΖοντας τον Χάρι. «Πώς ήταν;»
Ο Χάρι το σκέφτηκε μερικές στιγμές.
«Υγρό...» απάντησε με ειλικρίνεια.
Ο Ρον έβγαλε ένα επιφώνημα που θα μπορούσε να δηλώνει ενθουσιασμό
ή αποστροφή.
«...επειδή έκλαιγε», εξήγησε ο Χάρι.
«Α...» Το χαμόγελο του Ρον έσβησε. «Τόσο άσχημα φιλάς;»
«Δεν ξέρω», είπε ανήσυχος ο Χάρι, που αυτό δεν είχε περάσει καν
απ' το μυαλό του. «Μπορεί».
«Όχι βέβαια!» παρενέβη η Ερμιόνη χωρίς να σταματήσει να γράφει.
«Εσύ πού το ξέρεις;» ρώτησε απότομα ο Ρον.
«Γιατί η Τσο έχει βαλαντώσει στο κλάμα τον τελευταίο καιρό»,
συνέχισε η Ερμιόνη. «Κλαίει στο
τραπέΖι, κλαίει στις τουαλέτες... τρέχει το δάκρυ κορόμηλο».
«θα περίμενε κανείς ότι ένα φιλί θα της έφτιαχνε τη διάθεση»,
Χαμογέλασε ο Ρον.
«Ρον», έκανε αγανακτισμένη η Ερμιόνη, βουτώντας τη μύτη της πένας
της στο μελανοδοχείο,
«είσαι το πιο αναίσθητο γουρούνι που ηχα ποτέ την ατυχία να
γνωρίσω».
422
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«Αυτό τώρα τι σημαίνει;» θίχτηκε ο Ρον. «Τι σόι κορίτσι είναι αυτό
που κλαίει όταν το φιλάνε;»
«Ναι», συμφώνησε θορυβημένος ο Χάρι. «Γιατί κλαίει;»
Η Ερμιόνη τους έριξε ένα Βλέμμα γεμάτο οίκτο.
«Προφανώς είναι πολύ στεναχωρημένη για το θάνατο του Σέ-ντρικ.
ΦαντάΖομαι επίσης ότι είναι
μπερδεμένη γιατί της άρεσε ο Σέντρικ και τώρα της αρέσει ο Χάρι,
και δεν μπορεί να αποφασίσει
ποιος της αρέσει περισσότερο. Και θα αισθάνεται ασφαλώς τύψεις,
θεωρώντας ότι προδίδει τη
μνήμη του Σέντρικ που φιλήθηκε με τον Χάρι, και θα ανησυχεί τι θα
πει ο κόσμος αν αρχίσει να
βγαίνει με τον Χάρι. Και προφανώς δε θα μπορεί να ξεκαθαρίσει τα
συναισθήματα της για τον
Χάρι, που ήταν μαΖί με τον Σέντρικ όταν εκείνος πέθανε, και θα
είναι φοβερά επώδυνο όλο αυτό
το μπέρδεμα. Α, και φοβάται ότι θα τη διώξουν από την ομάδα
κουίντιτς του Ράβενκλοου γιατί πετάει τόσο χάλια τελευταία».
Το λογϋδριο αυτό έγινε δεκτό με μια βουβαμάρα έκπληξης. Κατόπιν
είπε ο Ρον: «Δεν είναι
δυνατόν να τα αισθάνεται όλα αυτά
ταυτόχρονα θα εκραγεί!»
«Αν η δική σου συναισθηματική εμβέλεια χωράει σ' ένα κουταλάκι του
γλυκού, δε σημαίνει ότι
ισχύει το ίδιο και για τους άλλους», τον αποστόμωσε η Ερμιόνη
πιάνοντας την πένα της.
«Εκείνη ξεκίνησε», είπε ο Χάρι. «Εγώ ποτέ δε θα... εκείνη με
πλησίασε... κι έβαλε τα κλάματα...
και δεν ήξερα τι να κάνω...»
«Δε φταις εσύ, φιλαράκι», είπε ο Ρον, που φάνηκε να φρίττει και
μόνο στην ιδέα.
«Έπρεπε να της φερθείς τρυφερά», σχολίασε η Ερμιόνη κοιτάΖοντάς
τον ανήσυχη. «Δε
φαντάΖομαι να μην το έκανες...;»
«Ε...» έκανε ο Χάρι κοκκινίζοντας, «τη... τη χτύπησα λιγάκι στην
πλάτη».
Η Ερμιόνη κοίταξε απαυδισμένη το ταβάνι. «Τέλος πάντων, κάτι
είναι κι αυτό», είπε. «θα την ξαναδείς;»
«Γίνεται να μην την ξαναδώ;» αντιγύρισε ο Χάρι την ερώτηση.
«Αφού έχουμε τις συναντήσεις των Σίγμα-Νι».
«ξερείς τι εννοώ», νευρίασε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι κατάπιε τη γλώσσα του. Τα λόγια της φίλης του άνοιξαν μια
νέα προοπτική τρομακτικών
πιθανοτήτων. Προσπάθησε να φανταστεί ότι έβγαινε ραντεβού με την
Τσο, ότι περνούσε μόνος
μαΖίτης μερικές ώρες... στο Χόγκσμιντ ίσως. Μα, φυσικά, ύστερα απ'
αυτό
423
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που έγινε, η Τσο θα περίμενε να της Ζητήσει ραντεβού... στη σκέψη
και μόνο, σφίχτηκε το
στομάχι του.
«Καλά, εντάξει», είπε η Ερμιόνη σκύβοντας ξανά στο γράμμα της, «θα
έχεις πολλές ευκαιρίες να
της Ζητήσεις ραντεβού».
«Κι αν δε θέλει να της Ζητήσει;» πετάχτηκε ο Ρον, που παρατηρούσε
τον Χάρι με ασυνήθιστα
πονηρό βλέμμα.
«Μην είσαι χαΖός», έκανε αφηρημένα η Ερμιόνη. «Ο Χάρι τη θέλει εδώ
και κάτι χρόνια, έτσι δεν
είναι, Χάρι;»
Εκείνος δεν απάντησε. Ναι, την ήθελε εδώ και κάτι χρόνια, αλλά
όταν σκεφτόταν μαΖί" τους δυο
τους, τη φανταΖόταν χαρούμενη, όχι να βαλαντώνει στο κλάμα.
«Τελικά, σε ποιον γράφεις αυτό το μυθιστόρημα;» ρώτησε ο Ρον την
Ερμιόνη, προσπαθώντας να
διαβάσει την περγαμηνή που ακουμπούσε τώρα στο πάτωμα.
Η Ερμιόνη τη μάΖεψε βιαστικά.
«Στον Βίκτορα».
«Τον Κραμ;»
«Ξέρουμε κανέναν άλλο Βίκτορα;»
Ο Ρον δεν είπε τίποτε αλλά τα μούτρα του κρέμασαν μέχρι το πάτωμα.
Έμειναν αμίλητοι τα
επόμενα είκοσι λεπτά. Ο Ρον γρύλι-ΖΕ εκνευρισμένος καθώς
προσπαθούσε να τελειώσει την
εργασία του γράφοντας και σβήνοντας, ενώ η Ερμιόνη γέμισε όλη την
περγαμηνή, την τύλιξε
προσεκτικά και τη σφράγισε. Ο Χάρι είχε το βλέμμα του καρφωμένο
στη φωτιά, λαχταρώντας
περισσότερο από κάθε άλλη φορά να εμφανιστεί ο Σείριος και να του
δώσει μερικές συμβουλές
για τα κορίτσια. Όμως η φωτιά λιγόστευε σιγά σιγά, μέχρι που
έμειναν μόνο λίγα πυρωμένα
κάρβουνα που μεταβλήθηκαν σε στάχτη. Όταν ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα,
διαπίστωσε πως ήταν
πάλι οι τελευταίοι που είχαν μείνει στο εντευκτήριο.
«Καληνύχτα», είπε η Ερμιόνη και χασμουρήθηκε δυνατά, καθώς κινούσε
για τη σκάλα που
οδηγούσε στον κοιτώνα των κοριτσιών.
«Μα τι του βρίσκει αυτού του Κραμ;» αναρωτήθηκε νευριασμένος ο Ρον
την ώρα που ανέβαινε με
το φίλο του στον κοιτώνα των
αγοριών.
Ο Χάρι το σκέφτηκε για λίγο. «Λοιπόν... είναι μεγάλος... είναι
διεθνής παίκτης του κουίντιτς...»
«Ναι αλλά, κατά τα άλλα, είναι σκέτο Βλήμα», αντέτεινε συγχυσμένος
ο Ρον.
424
«Ναι... βλήμα...» συμφώνησε αφηρημένα ο Χάρι, που σκεφτόταν ακόμη
την Τσο.
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Γδύθηκαν αθόρυβα και φόρεσαν τις πιτζάμες τους ο Ντιν, ο Σιμούς
και ο Νέβιλ κοιμόνταν ήδη. Ο
Χάρι άφησε τα γυαλιά του στο κομοδίνο και ξάπλωσε στο κρεβάτι με
τον ουρανό χωρίς να κλείσει
τις κουρτίνες βάλθηκε να χαΖεύει το έναστρο στερέωμα που φαινόταν
από το παράθυρο, δίπλα
στο κρεβάτι του Νέβιλ. Πού να το φανταΖόταν τέτοια ώρα, τη χθεσινή
νύχτα, ότι σε είκοσι
τέσσερις ώρες θα φιλιόταν με την Τσο Τσανγκ...
«'νύχτα», γρύλισε ο Ρον από κάπου στα δεξιά του.
«'νύχτα», απάντησε ο Χάρι.
Την επόμενη φορά... αν υπήρχε επόμενη φορά... ίσως εκείνη να ήταν
πιο χαρούμενη. Έπρεπε να
της Ζητήσει ραντεβού σίγουρα θα το περίμενε και τώρα θα είχε
θυμώσει μαΖί" του... ή αυτή τη
στιγμή έκλαιγε για τον Σέντρικ ξαπλωμένη στο κρεβάτι της; Δεν
ήξερε τι να πιστέψει. Οι εξηγήσεις
της Ερμιόνης έμπλεξαν χειρότερα τα πράγματα αντί να τα
ξεδιαλύνουν.
Αυτά έπρεπε να μας μαθαίνουν στο σχολείο, σκέφτηκε καθώς γύριΖε
στο πλάί, πώς λειτουργεί το
μυαλό των κοριτσιών... όχι μαντική και αηδίες...
Ο Νέβιλ ρουθούνισε στον ύπνο του. Μια κουκουβάγια έκρωξε μέσα στη
νύχτα.
Ο Χάρι ονειρεύτηκε ότι βρισκόταν στο Δωμάτιο των Ευχών. Η Τσο τον
κατηγορούσε ότι την
παρέσυρε εκεί με δόλια μέσα ισχυρι-Ζόταν ότι της είχε υποσχεθεί
εκατόν πενήντα κάρτες
σοκολατένιων βατράχων αν ερχόταν. Ο Χάρι διαμαρτυρήθηκε... Η Τσο
φώναξε:
«Ο Σέντρικ μου χάρισε αμέτρητες κάρτες, κοίτα!» Και έβγαλε δεκάδες
κάρτες από τις τσέπες του
μανδύα της και τις πέταξε στον αέρα. Έπειτα, στράφηκε στην
Ερμιόνη, που είπε: «Της το
υποσχέθηκες, Χάρι... δώσ' της κάτι άλλο γι' αντάλλαγμα... την
Αστραπή σου». Ο Χάρι αντέτεινε
ότι δεν μπορούσε να της δώσει την Αστραπή του γιατί την είχε
κατασχέσει η Άμπριτζ, κι άλλωστε
ήταν γελοία όλη αυτή η ιστορία: αυτός ήρθε στο Δωμάτιο των Ευχών
μόνο και μόνο για να
κρεμάσει χριστουγεννιάτικες μπάλες με το σχήμα του κεφαλιού του
Ντόμπι...
Το όνειρο άλλαξε...
Το κορμί του έγινε στιλπνό, δυνατό, εύκαμπτο. Γλίστρησε ανάμεσα
από γυαλιστερά σιδερένια
κάγκελα, πάνω στο κρύο λιθόστρω425
το... σερνόταν με την κοιλιά του στο πάτωμα... ήταν σκοτάδι αλλά
τα αντικείμενα γύρω του
τρεμόφεγγαν με παράξενα λαμπερά χρώματα... γύρισε το κεφάλι... με
την πρώτη ματιά του
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φάνηκε άδειος ο διάδρομος... αλλά όχι... στο βάθος, καθόταν ένας
άντρας στο πάτωμα με το
πιγούνι κρεμασμένο στο στήθος... η σιλουέτα του διαγραφόταν στο
σκοτάδι...
Ο Χάρι έβγαλε τη γλώσσα του... γεύτηκε τη μυρουδιά του ανθρώπου
στον αέρα... ήταν Ζωντανός,
αλλά λαγοκοιμόταν... καθόταν μπροστά στην πόρτα στο βάθος του
διαδρόμου...
Ο Χάρι ήθελε να τον δαγκώσει... μα έπρεπε να αντισταθεί στον
πειρασμό... είχε πιο σημαντικά
πράγματα να κάνει...
Τότε ο άντρας ανασάλεψε... ένας ασημής μανδύας γλίστρησε από τα
πόδια του καθώς πεταγόταν
όρθιος ο Χάρι είδε να ορθώνεται πάνω του το λαμπερό, συγκεχυμένο
περίγραμμα της σιλουέτας
του, είδε να τραβάει το ραβδί του... δεν είχε άλλη επιλογή...
ανασηκώθηκε από το πάτωμα και τον
δάγκωσε μια, δυο, τρεις φορές, χώνοντας τα φαρμακερά δόντια του
βαθιά στην ανθρώπινη
σάρκα, κι ένιωσε τα πλευρά του ανθρώπου να θρυμματίζονται ανάμεσα
στα σαγόνια του, γεύτηκε
το Ζεστό του αίμα...
Ο άντρας ούρλιαΖε από τον πόνο... κι ύστερα σώπασε... έγειρε στον
τοίχο, γλίστρησε... το αίμα
του πότιζε το δάπεδο...
Ο Χάρι ένιωσε μια φρικτή σουβλιά στο μέτωπο του... το κεφάλι του
πήγαινε να σπάσει από τον
πόνο...
«Χάρι! ΧΆΡΙ!»
Άνοιξε τα μάτια του. Όλο του το κορμί είχε λουστεί σε παγωμένο
ιδροτά τα στρωσίδια ήταν
τυλιγμένα γύρω του σαν Ζουρλομανδύας ένιωθε σαν να είχαν κολλήσει
μια πυρωμένη μασιά στο
μέτωπο του.
«Χάρι!»
Ο Ρον έσκυβε τρομαγμένος πάνω του. Στα πόδια του κρεβατιού του
υπήρχαν μερικές ακόμη
σιλουέτες. Ο Χάρι έπιασε το κεφάλι-του τον τύφλωνε ο πόνος...
γύρισε στο πλάί, κρέμασε το
κεφάλι του έξω από το κρεβάτι κι έκανε εμετό.
«Είναι πολύ άρρωστος», ακούστηκε μια τρομαγμένη φωνή. «Να
φωνάξουμε κάποιον;»
«Χάρι! Χάρι!»
Έπρεπε να το πει στον Ρον, ήταν επιτακτική ανάγκη να του μιλήσει..
. Πήρε μερικές βαθιές
ανάσες κι ανακάθισε στο κρεβάτι κα426
ταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην ξεράσει πάλι για ν'
αντέξει τον πόνο.
«Ο μπαμπάς σου», ψέλλισε λαχανιασμένος. «Ο μπαμπάς σου...! δέχτηκε
επίθεση...» Ί
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«Τι;» έκανε απορημένος ο Ρον.
«Ο μπαμπάς σου! Τον δάγκωσαν άσχημα, αιμορραγεί ακατάσχετα...»
«Πάω να φέρω Βοήθεια», είπε η ίδια τρομαγμένη φωνή κι ο Χά-ρι
άκουσε κάποιον να Βγαίνει
τρέχοντας από τον κοιτώνα.
«Χάρι, φιλαράκι», είπε διστακτικά ο Ρον, «ήταν... ήταν απλώς ένας
εφιάλτης...»
«Όχι!» θύμωσε ο Χάρι πώς να του δώσει να καταλάΒει! «Δεν ήταν
όνειρο... δεν ήταν
συνηθισμένο όνειρο... ήμουν εκεί, το είδα... εγώ το έκανα...»
Άκουγε τον Σίμους και τον Ντιν να μουρμουρίΖουν μα δεν τον έμελε.
Ο πόνος στο κεφάλι του είχε
αρχίσει να υποχωρεί, αν και το κορμί του δεν είχε πάψει να τρέμει
και να δρώνει σαν να καιγόταν
στον πυρετό. Έκανε πάλι εμετό κι ο Ρον πήδηξε στο πλάί για να τον
αποφύγει.
«Δεν είσαι καλά, Χάρι», είπε ταραγμένος. «Ο Νέβιλ πήγε να φέρει
Βοήθεια».
«Δεν έχω τίποτα!» έκρωξε ο Χάρι, σφουγγίΖοντας το στόμα του στις
πιτζάμες του. Έτρεμε
ανεξέλεγκτα. «Εγώ δεν έχω τίποτα, για τον μπαμπά σου πρέπει να
ανησυχείς. Πρέπει να
μάθουμε πού είναι... αιμορραγεί ακατάσχετα... ήταν... ήταν ένα
τεράστιο φίδι...»
Προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι αλλά ο Ρον τον έσπρωξε πίσω ο
Ντιν και ο Σίμους
ψιθύριζαν ακόμη κάπου εκεί δίπλα. Ο Χάρι δεν ήξερε αν πέρασε ένα
λεπτό ή δέκα καθόταν εκεί κι
έτρεμε σύγκορμος ενώ ο πόνος στο σημάδι του υποχωρούσε σιγά
σιγά... κι ύστερα ακούστηκαν
βιαστικά βήματα στη σκάλα κι η φωνή του Νέβιλ.
«Από δω, κυρία!»
Στον κοιτώνα μπήκε τρέχοντας η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, με μια
καρό ρόμπα και τα γυαλιά
στραβοφορεμένα στην οστεώδη μύτη της. «Τι συμβαίνει, Πότερ; Πού
πονάς;»
Χάρηκε αφάνταστα όταν την είδε- αυτή τη στιγμή χρειαΖόταν ένα
μέλος από το Τάγμα του
Φοίνικα, όχι κάποιον που να ανησυχεί για την υγεία του και να του
δίνει άχρηστα γιατροσόφια.
427
Ανακάθισε πάλι. «Ο μπαμπάς του Ρον», είπε. «Του επιτέθηκε ένα φίδι
κι είναι βαριά
τραυματισμένος, το είδα».
«Τι εννοείς το είδες;» ρώτησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σμίγοντας
τα μαύρα φρύδια της.
«Δεν ξέρω... κοιμόμουν και μετά βρέθηκα εκεί...»
«Εννοείς ότι το είδες στον ύπνο σου;»
«Όχι!» ξέσπασε θυμωμένος ο Χάρι πότε θα καταλάβαιναν επιτέλους;
«Στην αρχή είδα ένα όνειρο
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τελείως άσχετο, κάτι ανόητο... κι έπειτα διακόπηκε. Ήταν αλήθεια,
δεν το φαντάστηκα. Ο κύριος
Ουέσλι κοιμόταν στο πάτωμα και του επιτέθηκε ένα γιγάντιο φίδι,
πνίγηκε στο αίμα, σωριάστηκε
στο πάτωμα, πρέπει να τον βρείτε...»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κοιτούσε σαν να την τρόμαζε
αυτό που έβλεπε.
«Δε λέω ψέματα ούτε τρελάθηκα!» φώναξε ο Χάρι. «Το είδα, σας
λέω!»
«Σε πιστεύω, Πότερ», είπε κοφτά η καθηγήτρια. «Φόρεσε τη ρόμπα
σου... και πάμε στο
διευθυντή».
429
Νοσοκομείο Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων «Ο Άγιος Μόνγκο
Ο Χάρι ανακουφίστηκε τόσο πολύ που τον πήραν στα σοβαρά ώστε δεν
καθυστέρησε στιγμή
πετάχτηκε αμέσως από το κρεβάτι και φόρεσε τη ρόμπα και τα γυαλιά
του.
«Ουέσλι, πρέπει να 'ρθεις κι εσύ», είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Ακολούθησαν την καθηγήτρια προσπερνώντας τις ακίνητες σιλουέτες
του Νέβιλ, του Ντιν και του
Σίμους, Βγήκαν από τον κοιτώνα, κατέβηκαν την ελικοειδή σκάλα,
πέρασαν από το άνοιγμα του
πορτρέτου της χοντρής κυρίας και βγήκαν στο φεγγαρόλουστο
διάδρομο. Ο Χάρι αισθανόταν να
ξεχειλίσει από απόγνωση. Ήθελε να τρέξει, να φωνάξει τον
Ντάμπλντορ ο κύριος Ουέσλι
αιμορραγούσε ενώ εκείνοι βάδιΖαν με το πάσο τους. Και τι θα
γινόταν αν ήταν δηλητηριώδη
εκείνα τα δόντια; Ο Χάρι προσπαθούσε να μη σκέφτεται «τα δόντια
μου». Συνάντησαν την κυρία
Νόρις, που κάρφωσε πάνω τους τα λαμπερά μάτια της και άφησε έναν
πνιχτό συριγμό, αλλά η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είπε: «Ξουτ!» και η κυρία Νόρις αποσύρθηκε
στις σκιές. Λίγα λεπτά
αργότερα έφτασαν στην πέτρινη τερατόμορφη υδρορρόη που φρουρούσε
την είσοδο του
γραφείου του Ντάμπλντορ.
«Αεριούχες μέλισσες», είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Η υδρορρόη Ζωντάνεψε και τραβήχτηκε στο πλάί ο τοίχος πίσω της
άνοιξε στα δύο
αποκαλύπτοντας μια πέτρινη στριφογυριστή σκάλα, που κινούνταν
ασταμάτητα προς τα πάνω σε
μια διαδρομή ελικοειδή. Ανέβηκαν κι οι τρεις στα κυλιόμενα
σκαλοπάτια ο τοίχος πίσω τους
έκλεισε με ένα σιγανό γδούπο κι άρχισαν να ανεβαίνουν διαγράφοντας
κύκλους, μέχρι που
έφτασαν μπροστά σε μια δρύινη λουστραρισμένη πόρτα με μπρούντζίνο
ρόπτρο σε σχήμα
γρύπα.
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Αν και ήταν περασμένα μεσάνυχτα, ακούγονταν ομιλίες μέσα από το
δωμάτιο. Σαν να είχαν
επισκεφτεί τον Ντάμπλντορ τουλάχιστον μια ντουΖίνα άτομα.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ χτύπησε τρεις φορές το ρόπτρο κι οι
φωνές έπαψαν ξαφνικά σαν
να έκλεισε κάποιος διακόπτης. Η πόρτα άνοιξε μόνη της και η
καθηγήτρια οδήγησε μέσα τον Χάρι
και τον Ρον.
Το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο τα παράξενα ασημένια όργανα στα
τραπέΖια δεν περιστρέφονταν
ούτε έβγαΖαν τολύπες καπνού ως συνήθως" τα πορτρέτα των παλιών
διευθυντών και
διευθυντριών του «Χόγκουαρτς», που κρέμονταν στους τοίχους,
λαγοκοιμόνταν στις κορνίζες
τους. Πίσω από την πόρτα, ένα πανώριο χρυσοκόκκινο πουλί σε
μέγεθος κύκνου κοιμόταν στην
κούρνια του με το κεφάλι κάτω από το φτερό του.
«Α, εσείς, κυρία ΜακΓκόναγκαλ... και... α!»
Ο Ντάμπλντορ καθόταν στο γραφείο του, στην καρέκλα με την ψηλή
ράχη. Έσκυψε μπροστά και
τον έλουσε η λάμψη του κεριού που φώτιζε τα χαρτιά πάνω στο
γραφείο του. Φορούσε μια
υπέροχη ολοκέντητη, χρυσοπόρφυρη ρόμπα πάνω από τη χιονάτη νυχτικιά του, αλλά δεν
έδειχνε διόλου νυσταγμένος τα ανοιχτογάλανα διαπεραστικά του μάτια
καρφώθηκαν στην
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Κύριε διευθυντά, ο Πότερ είδε... είδε έναν εφιάλτη», είπε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Λέει...»
«Δεν ήταν εφιάλτης», την έκοψε ο Χάρι.
Η καθηγήτρια τον κοίταξε συνοφρυωμένη.
«Πολύ καλά, Πότερ, πες τα μόνος σου στο διευθυντή».
«Ε... να... εκεί που κοιμόμουν...» άρχισε ο Χάρι και, παρά τον
τρόμο του, παρά την απεγνωσμένη
προσπάθεια να κάνει τον Νταμπλντορνα καταλάβει, εκνευρίστηκε που ο
διευθυντής δεν τον
κοίταΖε, αντίθετα περιεργαΖόταν τα πλεγμένα του δάχτυλα. «Αλλά δεν
ήταν συνηθισμένο
όνειρο... ήταν αληθινό... είδα τι έγινε...» είπε και πήρε βαθιά
ανάσα. «Ένα γιγάντιο φίδι επιτέθηκε
στον μπαμπά του Ρον, τον κύριο Ουέσλι...»
Τα λόγια που ξεστόμισε ακούστηκαν απίστευτα, ίσως ίσως και
430
κωμικά, ακόμη και στα ίδια του τ' αφτιά. Στο δωμάτιο έπεσε σιωπή
Στο μεταξύ ο Ντάμπλντορ
έγειρε πίσω στην καρέκλα του και κάρφωσε στοχαστικά τα μάτια του
στο ταβάνι. Ο Ρον κοίταΖε
μια τον Χάρι και μια τον Ντάμπλντορ, χλομός και αναστατωμένος.
«Πώς τα είδες αυτά;» ρώτησε τέλος ήρεμα ο Ντάμπλντορ, χωρίς να
κοιτάξει τον Χάρι.
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«Ε... δεν ξέρω», είπε θυμωμένος εκείνος — τι σημασία είχε «Σαν
όραμα, φαντάΖομαι...»
«Δεν εννοούσα αυτό», εξήγησε ο Ντάμπλντορ με τον ίδιο ατάραχο
τόνο. «θυμάσαι... ε... σε ποιο
σημείο ήσουν εσύ όταν παρακολουθούσες την επίθεση του φιδιού;
Στεκόσουν δίπλα στο θύμα ή
έβλεπες από πάνω τη σκηνή;»
Ο Χάρι τα έχασε με αυτή την παράξενη ερώτηση ήταν σαν να γνώριζε ο
Νταμπλντορ...
«Ήμουν το φίδι», είπε. «Τα είδα όλα από την οπτική γωνία του
φιδιού».
Για μια στιγμή δε μίλησε κανείς. Έπειτα ο Ντάμπλντορ κοίταξε τον
Ρον, που ήταν ακόμη
κάτωχρος, και ρώτησε κοφτά: «Είναι βαριά τραυματισμένος ο Άρθουρ;»
«Ναι», είπε ο Χάρι με έμφαση. Μα γιατί αργούσαν τόσο να το
αντιληφθούν; Δεν καταλάβαιναν
πόσο αίμα μπορεί να χάσει ένας άνθρωπος αν ξεσκίσουν τα πλευρά του
τόσο μεγάλα δόντια; Και
γιατί δεν του έκανε ο Ντάμπλντορ τη χάρη να τον κοιτάξει;
Παραδόξως ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε απ' την καρέκλα του τόσο
αστραπιαία, που ο Χάρι
αναπήδησε. Ο διευθυντής απευθύνθηκε σ' ένα από τα πορτρέτα που
κρεμόταν κοντά στο ταβάνι.
«Έβε-ραρντ;» είπε κοφτά. «Κι εσύ, Ντάιλις!»
Ένας μάγος με ωχρό πρόσωπο και κοντές μαύρες αφέλειες και μια γριά
μάγισσα με μακριές
ασημιές μπούκλες, στο διπλανό πίνακα, που υποτίθεται ότι κοιμόνταν
κι οι δυο τους βαθιά,
άνοιξαν ευθύς τα μάτια τους.
«Ακούσατε;» ρώτησε ο Ντάμπλντορ.
Ο μάγος έγνεψε καταφατικά.
«Φυσικά», είπε και η μάγισσα.
«Είναι ένας άντρας με κόκκινα μαλλιά και γυαλιά», είπε ο
Ντάμπλντορ. «Έβεραρντ, εσύ τρέξε να
σημάνεις συναγερμό και φρόντισε να τον βρουν οι σωστοί
άνθρωποι...»
Έγνεψαν κι οι δυο και εξαφανίστηκαν από τις κορνίζες τους.
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Αντί όμως να εμφανιστούν στις διπλανές (όπως συνέβαινε συνήθως στο
«Χόγκουαρτς») δεν
ξαναφάνηκαν. Τώρα, στον έναν πίνακα υπήρχε μόνο το φόντο μιας
σκουρόχρωμης κουρτίνας και
στον αλλο μια ωραία δερμάτινη πολυθρόνα. Ο Χάρι πρόσεξε ότι πολλοί
βιευθυντές και
διευθύντριες, αν και παράσταιναν πειστικά ότι ρο-χαλίΖουν, τον
κοίταΖαν κλεφτά μέσα από τα
μισόκλειστα βλέφαρα τους. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ποιοι
κουβέντιαΖαν όταν χτύπησαν την
πόρτα.
«Ο Έβεραρντ και η Ντάιλις υπήρξαν δύο από τους πιο ξακουστούς
διευθυντές του σχολείου
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μας», εξήγησε ο Ντάμπλντορ, που σηκώθηκε από το γραφείο του και
πλησίασε την κούρνια του
πανώριου πουλιού δίπλα στην πόρτα. «Ήταν τέτοια η φήμη τους, που
υπάρχουν πολλά
πορτρέτα τους και σε άλλα ιδρύματα. Καθώς είναι ελεύθεροι να
κινούνται από το ένα πορτρέτο
τους στο άλλο, μπορούν να μας πληροφορήσουν τι γίνεται αλλού...»
«Μα ο κύριος Ουέσλι μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε!» είπε ο
Χάρι.
«Καθίστε, παρακαλώ, και οι τρεις», είπε ο Ντάμπλντορ σαν να μην
άκουσε τον Χάρι. «Ο Έβεραρνι κι η Ντάιλις θα γυρίσουν σε Λίγα
λεπτά. Κυρία ΜακΓκόναγκαλ, θα
φτιάξετε μερικές καρέκλες;»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έβγαλε το ραβδί από την τσέπη της ρόμπας
της και το χτύπησε
ξαφνικά εμφανίστηκαν τρεις καρέκλες, ξύλινες, με ίσιες πλάτες,
εντελώς διαφορετικές από τις
άνετες πολυθρόνες που δημιούργησε ο Ντάμπλντορ στη δίκη του Χάρι.
ο Χάρι κάθισε ρίχνοντας
συνεχείς κλεφτές ματιές στον Ντάμπλντορ. Ο διευθυντής χάίδεβε τώρα
με το δάχτυλο του το
χρυσό θυσανωτό κεφάλι του Φοκς. Ο φοίνικας ξύπνησε αμέσως.
Ανασήκωσε το ωραίο του
κεφάλι και κοίταξε τον Ντάμπλντορ με τα λαμπερά μαύρα μάτια του.
«θέλουμε κάποιον να μας προειδοποιήσει», είπε εκείνος σιγανά στο
πουλί.
Μια λάμψη εκτινάχτηκε κι ο φοίνικας εξαφανίστηκε.
Τώρα ο Ντάμπλντορ κρατούσε ένα εύθραυστο ασημένιο όργανο, τη χρήση
του οποίου δεν ήξερε
ο Χάρι. Το μετέφερε στο γραφείο του, κάθισε απέναντίτου και το
χτύπησε ανάλαφρα με τη μύτη
του ραβδιού του.
Το όργανο Ζωντάνεψε με ένα ρυθμικό κουδούνισμα. Μικρές τολύπες ανοιχτοπράσινου καπνού αναδύθηκαν από ένα μικροσκοπι-
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κό ασημένιο σωλήνα στην κορφή του. Ο Ντάμπλντορ περιεργάστηκε τον
καπνό σμίγοντας τα
φρύδια. Ύστερα από λίγο, οι τολύ-πες έδωσαν τη θέση τους σε ένα
σταθερό ρεύμα καπνού που
πύκνωσε και στροβιλίστηκε στον αέρα... στην άκρη του σχηματίστηκε
ένα κεφάλι φιδιού με
ορθάνοιχτο στόμα. Ο Χάρι αναρωτήθηκε αν το όργανο επιβεβαίωνε την
ιστορία του: κάρφωσε
ανυπόμονα τα μάτια του στον Ντάμπλντορ αναΖητώντας κάποιο σημάδι
δικαίωσης, αλλά ο
Ντάμπλντορ δεν τον κοίταΖε.
«Φυσικά, φυσικά», μουρμούρισε ο διευθυντής σαν να μονολογούσε
καθώς παρατηρούσε χωρίς
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καμία έκπληξη τον καπνό. «Μα, στην ουσία, διχάστηκε;»
Ο Χάρι δεν έβγαλε νόημα από τις ερωτήσεις. Το φίδι, ωστόσο,
χωρίστηκε ευθύς σε δύο φίδια που
άρχισαν να συστρέφονται στον αέρα. Ο Ντάμπλντορ, με μια έκφραση
ικανοποίησης, χτύπησε
πάλι το όργανο με το ραβδί του: το κουδούνισμα έσβησε σιγά σιγά
και
τα φίδια από καπνό ξεθώριασαν, έγιναν μια άμορφη αχλή και
διαλύθηκαν.
Ο Ντάμπλντορ έβαλε ξανά το όργανο στη θέση του. Ο Χάρι πρόσεξε ότι
πολλοί παλιοί διευθυντές
τον ακολούθησαν με το βλέμμα τους, αλλά όταν κατάλαβαν πως ο Χάρι
τους κοίταΖε,
προσποιήθηκαν βιαστικά ότι κοιμόνταν. Το αγόρι ήθελε να ρωτήσει τι
ήταν αυτό το παράξενο
ασημένιο όργανο, προτού προλάβει όμως ν' αρθρώσει λέξη, ακούστηκε
μια κραυγή από το
πορτρέτο ψηλά στον τοίχο είχε επιστρέψει ο μάγος που λεγόταν
Έβεραρντ, ελαφρώς
λαχανιασμένος. «Ντάμπλντορ!» «Τι νέα;» ρώτησε εκείνος.
«Έμπηξα τις φωνές μέχρι που ήρθαν τρέχοντας», είπε ο μάγος, που
τώρα σφούγγίΖε το μέτωπο
του στη σκουρόχρωμη κουρτίνα. «Τους είπα ότι άκουσα θορύβους στο
κάτω πάτωμα. Δε με
πολυπί-στεψαν αλλά πήγαν να ρίξουν μια ματιά όπως ξέρεις, δεν
υπάρχουν εκεί κάτω πορτρέτα
για να μπορέσω να δω. Να μην τα πολυλογώ, τον ανέβασαν λίγα λεπτά
αργότερα. Ήταν πολύ
άσχημα, βουτηγμένος στο αίμα. Έτρεξα στο πορτρέτο της Ελφρίντα
Κραγκ για να δω καλύτερα
καθώς έφευγαν...»
«Ωραία», είπε ο Ντάμπλντορ ενώ ο Ρον έτρεμε σαν φύλλο. «Τότε θα
τον είδε η Ντάιλις να
φτάνει...»
Πράγματι, λίγες στιγμές αργότερα η μάγισσα με τις ασημιές μπούκλες
επέστρεψε στο πορτρέτο
της ρίχτηκε βήχοντας στην πο433
λυθρόνα της και είπε: «Ναι, διακομίστηκε στον "Άγιο Μάγγκο"... τον
πέρασαν μπροστά από το
πορτρέτο μου... είναι πολύ βαριά, Ντάμπλντορ...»
«Ευχαριστώ», είπε ο Ντάμπλντορ και κοίταξε την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. «Μινέρβα, θέλω να
πας να ξυπνήσεις τα παιδιά του Ουέσλι».
«Φυσικά...»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε και κίνησε βιαστικά για την
πόρτα. Ο Χάρι λοξοκοίταξε
τον Ρον, που φαινόταν τρομοκρατημένος.
Η καθηγήτρια κοντοστάθηκε στην πόρτα. «Και... η Μόλι;» ρώτησε τον
Ντάμπλντορ.
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«Αυτή είναι δουλειά του Φοκς, μόλις τελειώσει το καρτέρι του»,
αποκρίθηκε ο διευθυντής. «Αλλά
μπορεί να το ξέρει ήδη... από εκείνο το εκπληκτικό ρολόι...»
Ο Χάρι ήξερε ότι ο Ντάμπλντορ αναφερόταν στο ρολόι που δεν έδειχνε
την ώρα αλλά τη θέση και
την κατάσταση των μελών της οικογένειας Ουέσλι. Με ένα σφίξιμο
στην καρδιά σκέφτηκε ότι ο
δείκτης του κυρίου Ουέσλι θα είχε σταματήσει στη φράση «Κίνδυνος
θάνατος». Ωστόσο, η ώρα
ήταν περασμένη. Σίγουρα η μητέρα του Ρον θα κοιμόταν, δε θα έβλεπε
το ρολόι. Ο Χάρι πάγωσε
σαν θυμήθηκε το μπόγκαρτ της κυρίας Ουέσλι, που είχε μεταμορφωθεί
στο άψυχο σώμα του
κυρίου Ουέσλι... τα γυαλιά του είχαν φύγει από τη θέση του κι από
το πρόσωπο του έτρεχαν
αίματα... μα δε θα πέθαινε ο κύριος Ουέσλι, όχι, όχι...
Τώρα ο Ντάμπλντορ ανασκάλευε ένα ντουλάπι πίσω από τον Χάρι και
τον Ρον. Έβγαλε ένα
παλιό γανιασμένο κατσαρόλι και το ακούμπησε προσεκτικά στο γραφείο
του. Σήκωσε το ραβδί
του και μουρμούρισε: «Πύλη!» Προς στιγμήν το κατσαρόλι τρεμούλιασε
και τυλίχτηκε σε ένα
απόκοσμο γαλαΖωπό φως κατόπιν ακινητοποιήθηκε, μαυρογκαγκανιασμένο
όπως πάντα.
Ο Ντάμπλντορ πήγε σε ένα άλλο πορτρέτο, αυτή τη φορά ενός μάγου με
έξυπνο πρόσωπο και
μυτερό γένι, που ήταν ντυμένος με τα χρώματα του Σλίθεριν, πράσινο
κι ασημί. Έκανε πως
κοιμόταν τόσο βαθιά, ώστε δεν άκουγε τον Ντάμπλντορ που τον
φώναΖε.
«Φινέα! Φινέα!»
Οι άλλες προσωπογραφίες είχαν πάψει να καμώνονται τις κοιμισμένες
κι είχαν γυρίσει στις
κορνίΖες τους για να βλέπουν καλύ434
τερα. Σαν είδαν ότι ο μάγος με το έξυπνο πρόσωπο συνέχισε να
παριστάνει τον κοιμισμένο,
άρχισαν να φωνάΖουν κι αυτές.
«Φινέα! Φινέα! ΦΙΝΕΑ!»
Εκείνος δεν μπορούσε να συνεχίσει το θέατρο αναπήδησε με μια
θειατρική κίνηση κι άνοιξε τα
μάτια του.
«Μίλησε κανείς;»
«θέλω να πας ξανά στο άλλο σου πορτρέτο», του είπε ο Ντάμπλ-ντορ.
«Να παραδώσεις ένα
μήνυμα».
«Να πάω στο άλλο μου πορτρέτο;» έκανε νυσταλέα ο Φινέας και
καμώθηκε πως χασμουριόταν
(το βλέμμα του περιφέρθηκε σε όλο το δωμάτιο και σταμάτησε στον
Χάρι). «Αχ, όχι, Ντάμπλντορ,
απόψε είμαι πτώμα στην κούραση».
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Η φωνή του Φινέα φάνηκε γνωστή στον Χάρι. Πού την είχε ξανακούσει;
Αλλά πριν προλάβει να
σκεφτεί, τα υπόλοιπα πορτρέτα ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες.
«Αυτό, κύριε, είναι απειθαρχία!» βρυχήθηκε ένας παχύσαρκος μάγος
με κατακόκκινη μύτη,
σφίγγοντας τις γροθιές του.
«Έχουμε χρέος να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον εκάστοτε
διευθυντή του "Χόγκουαρτς"!
Χρέος!» φώναξε ένας ηλικιωμένος μάγος με ασθενική όψη, στο πρόσωπο
του οποίου ο Χάρι
αναγνώρισε τον προκάτοχο του Ντάμπλντορ, τον Αρμάντο Ντίπετ.
«Ντροπή σου, Φινέα!»
«Να τον πείσω εγώ, Ντάμπλντορ;» ρώτησε μια μάγισσα με διαπεραστικά
μάτια, σηκώνοντας ένα
ασυνήθιστα χοντρό ραβδί που θύμιζε στειλιάρι.
«Καλά, καλά», είπε ο Φινέας κοιτάΖοντας επιφυλακτικά το ραβδί, «αν
και μπορεί να έχει
καταστρέψει τον πίνακα μου, όπως ξέκανε και την υπόλοιπη
οικογένεια...»
«Ο Σείριος δεν είναι χαΖός να καταστρέψει το πορτρέτο σου», είπε ο
Ντάμπλντορ κι ο Χάρι
θυμήθηκε αμέσως πού είχε ξανακούσει τη φωνή του Φινέα: από τον
άδειο, φαινομενικά, πίνακα
στην κάμαρα του στην Γκρίμολντ Πλέις. «θα του δώσεις το μήνυμα ότι
ο Άρθουρ Ουέσλι
τραυματίστηκε βαριά κι από στιγμή σε στιγμή έρχονται στο σπίτι του
η γυναίκα, τα παιδιά του κι ο
Χάρι Πότερ. Κατάλαβες;»
«Ο Άρθουρ Ουέσλι τραυματίστηκε, η γυναίκα, τα παιδιά του κι ο Χάρι
Πότερ έρχονται στο σπίτι»,
επανέλαβε βαριεστημένα ο Φινέας σαν να απήγγελλε ποίημα.
«Εντάξει...»
435
Έγειρε πίσω απ' την κορνίζα κι εξαφανίστηκε. Πάνω στην ώρα άνοιξε
η πόρτα του γραφείου κι η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ οδήγησε μέσα τον Φρεντ, τον Τζορτζ και την
Τζίνι. Ήταν
αναστατωμένοι κι αγουροξυπνημένοι, και φορούσαν ακόμη τις
νυχτικιές τους.
«Τι έγινε, Χάρι;» ρώτησε φοβισμένη η Τζίνι. «Η κυρία ΜακΓκό-ναγκαλ
λέει ότι ο μπαμπάς...»
«Ο πατέρας σου τραυματίστηκε ενώ δούλευε για το Τάγμα του
Φοίνικα», απάντησε ο
Ντάμπλντορ πριν προλάβει να μιλήσει ο Χάρι. «Διακομίστηκε στο
Νοσοκομείο Μαγικών Νόσων
και Τραυμάτων "Ο Άγιος Μανγκο". Σας στέλνω στο σπίτι του Σείριου
γιατί είναι πολύ πιο κοντά
στο νοσοκομείο από το Μπάροου. θα συναντήσετε εκεί τη μητέρα σας».
«Πώς θα πάμε στου Σείριου;» ρώτησε ταραγμένος ο Φρεντ. «Με μαγική
σκόνη;»
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«Όχι, οι μεταφορές με μαγική σκόνη είναι επισφαλείς αυτή τη
στιγμή. Το Δίκτυο παρακολουθείται,
θα μεταφερθείτε με μια Πύλη». Έδειξε το αθώο γανιασμένο κατσαρόλι
πάνω στο γραφείο του.
«θα περιμένουμε να γυρίσει ο Φινέας Νίγκελους... θέλω να βεβαιωθώ
πως είναι ελεύθερο το
πεδίο πριν σας στείλω...»
Στο κέντρο του γραφείου εκτινάχτηκε ξαφνικά μια λάμψη αφήνοντας
ένα χρυσό φτερό που άρχισε
να πέφτει αθόρυβα.
«Είναι η προειδοποίηση του Φοκς», εξήγησε ο Ντάμπλντορ πιάνοντας
το φτερό πριν αγγίξει το
πάτωμα. «Η καθηγήτρια Άμπριτζ ξέρει ότι δεν είστε στα κρεβάτια
σας... Μινέρβα, πήγαινε να την
καθυστερήσεις.. . πες της ότι νομίζεις...»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έφυγε με τον ποδόγυρο της καρό ρόμπας
της να ανεμίσει.
«Με μεγάλη του χαρά, λέει», ακούστηκε μια βαριεστημένη φωνή πίσω
από τον Ντάμπλντορ ο
μάγος που λεγόταν Φινέας στεκόταν πάλι μπροστά στο Ζωγραφιστό
λάβαρο του Σλίθεριν.
«Αυτός ο δισ-δισεγγονός μου φιλοξενούσε πάντα τους πιο απίθανους
ανθρώπους».
«Ελάτε, λοιπόν», παρακίνησε ο Ντάμπλντορ τον Χάρι και τους Ουέσλι.
«Και γρήγορα, πριν
καταφθάσει κανείς άλλος».
Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν γύρω απ' το γραφείο του Ντάμπλντορ.
«Έχετε χρησιμοποιήσει
Πύλη;» ρώτησε ο Ντάμπλντορ. Όλοι έγνεψαν καταφατικά κι άπλωσαν τα
χέρια τους, αγγίζοντας
το καπνισμένο κατσαρόλι. «Ωραία, θα μετρήσω ως το τρία, ένα...
δύο...»
436
Έγινε σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου: στην ανεπαίσθητη παύση πριν
προφέρει ο Ντάμπλντορ
το «τρία», ο Χάρι ανάβλεψε και τον κοίταξε ήταν πάρα πολύ κοντά.
Την ίδια στιγμή τα γαλαΖία
μάτια του Ντάμπλντορ στράφηκαν από την Πύλη στο πρόσωπο του Χάρι.
Ευθύς το σημάδι του Χάρι φλογίστηκε σαν να άνοιξε ένα παλιό
τραύμα... και, απρόκλητα, άθελα
του, τον πλημμύρισε τέτοιο μίσος για τον Ντάμπλντορ ώστε ένιωσε
μιαν ακαταμάχητη ανάγκη να
του επιτεθεί, να τον δαγκώσει, να μπήξει τα φαρμακερά δόντια του
στην ανθρώπινη σάρκα...
«...τρίο».
Ο Χάρι ένιωσε έναν απότομο σπασμό στον αφαλό κι έχασε το έδαφος
κάτω από τα πόδια του.
Με το χέρι κολλημένο στο κατσαρόλι, στριμώχτηκε με τους άλλους
καθώς τους ρουφούσε ένας
στρόβιλος χρωμάτων, μια αέρια δίνη... μέχρι που τα πόδια του
πάτησαν με τόση δύναμη στο
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έδαφος, που τα γόνατα του λύγισαν. Το κατσαρόλι κύλησε στο πάτωμα
με πάταγο και μια φωνή
ακούστηκε από κάπου εκεί δίπλα:
«Μπα, τι βλέπω, ξαναγύρισαν τα βρομόπαιδα αυτής της προδό-τριας.
Είναι αλήθεια ότι πεθαίνει
ο πατέρας τους;»
«ΕΞΩ!» βρυχήθηκε μια δεύτερη φωνή.
Ο Χάρι σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ολόγυρα βρίσκονταν στη
μισοσκότεινη υπόγεια κουΖίνα της
οδού Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12. Οι μόνες πηγές φωτός ήταν οι
φλόγες στο τζάκικαι ένα λιανοκέρι, που φώτιζαν τα απομεινάρια ενός μοναχικού δείπνου. Ο Κρίτσερ εξαφανιΖόταν εκείνη τη
στιγμή πίσω απ' την πόρτα, ρίχνοντας μια τελευταία μοχθηρή ματιά,
καθώς ανασήκωνε το πανί
που κάλυπτε το λαγόνια του. Ο Σείριος ερχόταν ανήσυχος προς το
μέρος τους. Ήταν αξύριστος
και φαινόταν να μην έχει αλλάξει ρούχα απ' το πρωί. Ανέδιδε μιαν
ανεπαίσθητη οσμή ταγκού
πιοτού, που θϋμίΖε τον Μάντουνγκους.
«Τι έγινε;» ρώτησε, απλώνοντας το χέρι να βοηθήσει την Τζίνι να
σηκωθεί. «Ο Φινέας Νίγκελους
μου είπε ότι τραυματίστηκε σοβαρά ο Άρθουρ...»
«Ρώτα τον Χάρι», είπε ο Φρεντ.
«Ναι, θέλω κι εγώ να ακούσω», συμφώνησε ο Τζορτζ.
Οι δίδυμοι και η Τζίνι είχαν καρφώσει πάνω του τα μάτια τους. Τα
βήματα του Κρίτσερ είχαν
σταματήσει έξω, στη σκάλα.
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«Είδα...» άρχισε ο Χάρι ήταν ακόμη πιο δύσκολο απ' ότι όταν το
είπε στη ΜακΓκόναγκαλ και στον
Ντάμπλντορ. «Είδα... είδα κάτι σαν... όραμα...»
Και τους είπε τι είχε δει, αν και παράλλαξε την ιστορία του ώστε
να φαίνεται ότι παρακολούθησε
από μιαν άκρη την επίθεση, όχι ότι την είδε με τα μάτια του
φιδιού. Ο Ρον, που ήταν κάτωχρος
ακόμη, του έριξε ένα φευγαλέο βλέμμα μα δε μίλησε. Όταν ο Χάρι
τελείωσε, ο Φρεντ, ο Τζορτζ
και η Τζίνι συνέχισαν να τον κοιτάΖουν επίμονα. Ο Χάρι δεν ήξερε
αν το φαντάστηκε αλλά του
φάνηκε πως τον κατηγορούσαν με το βλέμμα τους. Σκέφτηκε ότι, αν
τον κατηγορούσαν επειδή
απλώς και μόνο είδε την επίθεση, έπραξε άριστα που δεν τους είπε
πως ήταν ο ίδιος το φίδι.
«Είναι εδώ η μαμά;» ρώτησε ο Φρεντ και στράφηκε προς τον Σείριο.
«Μάλλον δεν έχει μάθει ακόμη τι έγινε», απάντησε εκείνος. «Έπρεπε
να σας απομακρύνουμε
πριν προλάβει να χώσει τη μύτη της η Άμπριτζ. Ελπίσω να την
ειδοποιήσει ο Ντάμπλντορ».
«Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο», είπε ανυπόμονα η Τζίνι. Κοίταξε
τα αδέλφια της, που
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φορούσαν ακόμη τις πιτζάμες τους. «Σείριε, μπορείς να μας
δανείσεις κάνα ρούχο;»
«Μια στιγμή, δεν πρέπει να πάτε στον "Άγιο Μόνγκο"! Όχι ακόμη!»
είπε ο Σείριος.
«Δε θα σε ρωτήσουμε», είπε αποφασιστικά ο Φρεντ. «Είναι πατέρας
μας!»
«Και πώς θα εξηγήσετε ότι γνωρίσατε την επίθεση εναντίον του
Άρθουρ πριν καν το νοσοκομείο
ειδοποιήσει τη γυναίκα του;»
«Τι σημασία έχει;» νευρίασε ο Τζορτζ.
«Έχει σημασία, γιατί δε θέλουμε να μαθευτεί το γεγονός ότι ο Χάρι
οραματίζεται πράγματα που
συμβαίνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά!» απάντησε θυμωμένος ο
Σείριος. «ΦαντάΖεσαι
πόσο θα ενδιαφέρει το υπουργείο μια τέτοια πληροφορία;»
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ κοιτάχτηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε πως
είχαν γραμμένο το υπουργείο
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ο Ρον εξακολουθούσε να είναι
κάτωχρος και βουβός.
«Μπορεί να μας το είπε κάποιος άλλος... να μην το μάθαμε από τον
Χάρι», είπε η Τζίνι.
«Σαν ποιος;» ρώτησε εκνευρισμένος ο Σείριος. «Ακούστε, ο μπαμπάς
σας λαβώθηκε ενώ
εκτελούσε υπηρεσία για το Τάγμα. Οι συν-
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θήκες του τραυματισμού του είναι από μόνες τους αρκετά ύποπτες.
Πόσο μάλλον αν
κυκλοφορήσει ότι το έμαθαν τα παιδιά του λίγα δευτερόλεπτα αφότου
συνέβη, θα πάθει μεγάλη
Ζημιά το Τάγμα αν...»
«Σκασίλα μας για το Τάγμα!» ξέσπασε ο Φρεντ. «Κινδυνεύει ο μπαμπάς
μας!» φώναξε ο Τζορτζ.
«Ο πατέρας σας γνώριΖε τους κινδύνους και δε θα ευχαριστηθεί
διόλου αν μάθει ότι βαΖετε σε
κίνδυνο το Τάγμα!» ύψωσε τη φωνή του κι ο Σείριος εξίσου
θυμωμένος. «Γι' αυτό δεν ανήκετε στο
Τάγμα... γιατί δεν καταλαβαίνετε... Υπάρχουν πράγματα για τα οποία
αξίζει να πεθάνεις!»
«Εύκολο να το λες από την ασφάλεια του σπιτιού σου!» Βρυχή-θηκε ο
Φρεντ. «Δε σε Βλέπω
όμως να ρισκάρεις το κεφάλι σου!»
Το λιγοστό χρώμα που είχε το πρόσωπο του Σείριου χάθηκε μεμιάς.
Για μια στιγμή φάνηκε ότι θα
χτυπούσε τον Φρεντ, όταν μίλησε όμως η φωνή του ήταν απολύτως
ήρεμη.
«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για σας, αλλά πρέπει να φερθούμε
σαν να μην ξέρουμε
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τίποτα. Δε θα κάνουμε καμιά ενέργεια μέχρι να έρθει η μητέρα σας,
εντάξει;»
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ φαίνονταν έτοιμοι να επαναστατήσουν, η Τζίνι
όμως πήγε στην
πλησιέστερη καρέκλα και σωριάστηκε πάνω της. Ο Χάρι κοίταξε τον
Ρον που έκανε μια παράξενη
κίνηση — σαν γνέψιμο, σαν ανασήκωμα των ώμων— και κάθισαν κι
αυτοί. Οι δίδυμοι
αγριοκοίταξαν για λίγες στιγμές ακόμη τον Σείριο κι ύστερα κάθισαν
δίπλα στην Τζίνι.
«Ωραία», είπε ενθαρρυντικά ο Σείριος, «και τώρα ας... ας πιούμε
κάτι όσο θα περιμένουμε.
Πρόσελθε, βουτυρομπίρα!»
Σήκωσε το ραβδί του καθώς μιλούσε και μισή ντουΖίνα μπουκάλια
ήρθαν πετώντας από το
κελάρι, γλίστρησαν πάνω στο τραπεΖΙ σκορπίζοντας τα αποφάγια του
Σείριου και σταμάτησαν
μπροστά τους. Ήπιαν όλοι και για λίγο ακουγόταν μόνο το
τρίΖοβόλημα της φωτιάς και ο
θόρυβος που έκαναν τα μπουκάλια τους καθώς τα ακουμπούσαν στο
τραπέΖΙ.
Ο μόνος λόγος που ήπιε ο Χάρι ήταν για να απασχολήσει με κάτι τα
χέρια του. Το στομάχι του
ήταν γεμάτο από μια ενοχή που έβραΖε και κόχλαΖε. Αυτός έφταιγε
που βρίσκονταν εδώ αν δεν
ήταν αυτός, θα κοιμόνταν όλοι ήσυχα στα κρεβάτια τους. Δεν τον
παρηγορούσε καν το γεγονός
ότι αυτός σήμανε συναγερμό και βρέθηκε ο
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κύριος Ουέσλι, αφού αυτό δεν άλλαΖε το ανεξήγητο δεδομένο ότι
εκείνος του είχε επιτεθεί.
Άσε τις βλακείες, δεν έχεις φαρμακερά δόντια, είπε στον εαυτό του
προσπαθώντας να ηρεμήσει,
αλλά έτρεμε το χέρι του που κρατούσε τη βουτυρομπίρα. Εσύ ήσουν
στο κρεβάτι σου, δεν
τραυμάτισες κανέναν.
Και τότε τι ήταν αυτό που έγινε στο γραφείο του Ντάμπλντορ;
ρώτησε τον εαυτό του. Ένιωσα την επιθυμία να επιτεθώ και στον ίδιο
τον Ντάμπλντορ...
Ακούμπησε το μπουκάλι του στο τραπέΖΙ με περισσότερη δύναμη απ'
όση ήθελε, με αποτέλεσμα
να χυθούν μερικές σταγόνες εδώ κι εκεί. Κανένας δεν το πρόσεξε.
Ξαφνικά μια λάμψη έσκισε τον
αέρα και φώτισε τα βρόμικα πιάτα. Καθώς όλοι αναπηδούσαν
τρομαγμένοι, πάνω στο τραπέΖΙ
έπεσε μια περγαμηνή μαΖί" με ένα χρυσό φτερό φοίνικα.
«Ο Φοκς!» αναφώνησε ο Σείριος πιάνοντας την περγαμηνή. «Δεν είναι
τα γράμματα του
Ντάμπλντορ, πρέπει να είναι μήνυμα από τη μητέρα σας... Ορίστε...»
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Έδωσε στον Τζορτζ το γράμμα, που το άνοιξε και διάβασε δυνατά: «Ο
μπαμπάς είναι ακόμη
Ζωντανός. Ξεκινάω για τον "Άγιο Μάννκο". Μείνετε εκεί που είστε,
θα επικοινωνήσω μαΖί σας
όσο πιο γρήγορα μπορώ. Μαμά». Ο Τζορτζ κοίταξε τους άλλους. «Είναι
Ζωντανός», ψιθύρισε.
«Αλλά το λέει σαν...»
Δε χρειαΖόταν να αποσώσει τη φράση του. Το ίδιο είχε σκεφτεί κι ο
Χάρι: το έλεγε σαν να
βρισκόταν ανάμεσα σε Ζωή και θάνατο. Ο Ρον, κάτωχρος πάντα,
κοίταΖε το πίσω μέρος του
γράμματος της μητέρας του, λες και περίμενε να διαβάσει εκεί λόγια
παρηγοριάς. Ο Φρεντ
τράβηξε την περγαμηνή από τα χέρια του Τζορτζ, τη διάβασε από μέσα
του κι έπειτα κοίταξε τον
Χάρι, που αμέσως έσφιξε το μπουκάλι της βουτυρομπίρας του για να
κρύψει το τρέμουλο του
χεριού του.
Δε θυμόταν να είχε περάσει στη Ζωή του άλλη τέτοια, ατέλειωτη
νύχτα. Ο Σείριος πρότεινε
κάποια στιγμή, χωρίς καμιά ιδιαίτερη πεποίθηση ότι θα γίνει, να
πάνε για ύπνο, αλλά ως
απάντηση εισέπραξε τα αγριεμένα βλέμματα των Ουέσλι. Κάθονταν
αμίλητοι γύρω απ' το
τραπέΖΙ, κοιτάΖοντας το φιτίλι που χαμήλωνε ολοένα στο μικρό κερί.
Έφερναν πότε πότε το
μπουκάλι στα χείλη τους και μιλούσαν μόνο για να ρωτήσουν την ώρα,
να αναρωτηθούν τι
συνέβαι-
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νε και να διαβεβαιώσουν ο ένας τον άλλον πως, αν τα νέα ήταν
άσχημα, θα το μάθαιναν αμέσως,
αφού η κυρία Ουέσλι θα είχε φτάσει από ώρα στον «Άγιο Μόνγκο».
Ο Φρεντ λαγοκοιμήθηκε με το κεφάλι γερμένο στον ώμο του. Η Τζίνι
ήταν κουλουριασμένη σαν
γάτα στην καρέκλα αλλά τα μάτια της ήταν ορθάνοιχτα ο Χάρι έβλεπε
τη φωτιά να καθρεφτίζεται
μέσα τους. Ο Ρον καθόταν κρατώντας το κεφάλι με τις παλάμες του
και δε φαινόταν αν ήταν
ξύπνιος ή κοιμισμένος. Ο Χάρι κι ο Σείριος, παρείσακτοι στο
οικογενειακό δράμα, κοιτάΖονταν
κάθε τόσο και περίμεναν... περίμεναν...
Στις δέκα και πέντε το πρωί σύμφωνα με το ρολόι του Ρον, άνοιξε η
πόρτα της κουΖίνας και
μπήκε η κυρία Ουέσλι. Ήταν κατάχλο-μη, μα σαν τα παιδιά κι ο
Σείριος γύρισαν προς το μέρος
της — μάλιστα ο Φρεντ, ο Ρον και ο Χάρι πετάχτηκαν από τις
καρέκλες τους χαμογέλασε αχνά.
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«θα γίνει καλά», είπε με φωνή αδύναμη από την κούραση. «Κοιμάται.
Αργότερα θα πάμε να τον
δούμε. Τώρα κάθεται μαζί του ο Μπιλ σήμερα το πρωί πήρε άδεια από
τη δουλειά».
Ο Φρεντ σωριάστηκε στην καρέκλα του καλύπτοντας με τα χέρια το
πρόσωπο του. Ο Τζορτζ και
η Τζίνι σηκώθηκαν, έτρεξαν στη μητέρα τους και την αγκάλιασαν. Ο
Ρον έβγαλε ένα στριγκό γέλιο
και κατέβασε μονοκοπανιά την υπόλοιπη βουτυρομπίρα του.
«Πρωινό!» φώναξε χαρούμενα ο Σείριος και πετάχτηκε όρθιος. «Πού
είναι αυτό το
αναθεματισμένο ξωτικό; Κρίτσερ! ΚΡΙΤΣΕΡ!»
Αλλά ο Κρίτσερ δεν απάντησε στο κάλεσμα του.
«Ξεχάστε τον», μουρμούρισε ο Σείριος μετρώντας κεφάλια. «Λοιπόν,
πρωινό για... επτά...
μπέίκον κι αβγά, τσάί, φρυγανισμένο ψωμί...»
Ο Χάρι έτρεξε στην πυροστιά να βοηθήσει. Ήθελε να κρατήσει μια
διακριτική απόσταση από την
ευτυχία των Ουέσλι κι έτρεμε τη στιγμή που θα του Ζητούσε η κυρία
Ουέσλι να της περιγράψει το
όραμα του. Ωστόσο, δεν είχε προλάβει καλά καλά να βγάλει πιάτα από
το ντουλάπι, όταν η μαμά
του Ρον τα πήρε από τα χέρια του και τον τράβηξε στην αγκαλιά της.
«Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν ήσουν εσύ, Χάρι», είπε συγκινημένη.
«θα περνούσαν ώρες μέχρι
να βρουν τον Άρθουρ και θα ήταν πια αργά. Ευτυχώς είναι Ζωντανός
κι ο Ντάμπλντορ σκέφτηκε
μια καλή δικαιολογία για την παρουσία του στο συγκεκριμένο μέ441
ρος. Αλλιώς ήταν χαμένος από χέρι, δες τι έπαθε ο καημένος ο
Στούρτζίς...»
Ο Χάρι δεν μπορούσε να αντέξει την ευγνωμοσύνη της ευτυχώς εκείνη
τον άφησε γρήγορα από
την αγκαλιά της και στράφηκε στον Σείριο, να τον ευχαριστήσει που
πρόσεχε τα παιδιά όλη τη
νύχτα. Ο Σείριος απάντησε πως ήταν μεγάλη του χαρά που μπόρεσε να
βοηθήσει και ήλπίΖε να
μείνουν όλοι σπίτι του μέχρι να βγει από το νοσοκομείο ο κύριος
Ουέσλι.
«Αχ, Σείριε, με καταϋποχρεώνεις... οι γιατροί λένε πως πρέπει να
νοσηλευτεί για ένα διάστημα και
θα είναι υπέροχο να μένουμε τόσο κοντά... αυτό σημαίνει, φυσικά,
πως θα κάνουμε εδώ Χριστούγεννα».
«Τόσο το καλύτερο!» αναφώνησε ο Σείριος τόσο αυθόρμητα, που η
κυρία Ουέσλι του άστραψε
ένα χαμόγελο, φόρεσε μια ποδιά και καταπιάστηκε με το πρωινό.
«Σείριε», μουρμούρισε ο Χάρι, που δεν άντεχε άλλο. «Μπορώ να σου
πω δυο λόγια; Τώρα;»
Κατευθύνθηκε προς το σκοτεινό κελάρι κι ο Σείριος τον ακολούθησε.
Χωρίς να χάσει χρόνο με
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εισαγωγές, ο Χάρι περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στο νονό του το
όραμα, χωρίς να του κρύψει
πως ήταν ο ίδιος το φίδι που επιτέθηκε στον κύριο Ουέσλι.
"Όταν σταμάτησε για να πάρει ανάσα, ο Σείριος τον ρώτησε: «Τα
είπες αυτά στον Ντάμπλντορ;»
«Ναι», απάντησε ανυπόμονα ο Χάρι, «μα δε μου εξήγησε τι σημαίνουν.
Δε μου μιλά καθόλου
πια».
«Είμαι σίγουρος ότι θα σ' το έλεγε αν υπήρχε λόγος ανησυχίας», τον
καθησύχασε ο Σείριος.
«Δεν είναι μόνο αυτό», πρόσθεσε ο Χάρι σχεδόν ψιθυριστά. «Σείριε,
νομίΖω... νομίΖω ότι έχω
αρχίσει να τρελαίνομαι. Στο γραφείο του Ντάμπλντορ, λίγο πριν
φύγουμε από την Πύλη... νόμιζα
προς στιγμήν πως ήμουν φίδι, ένιωσα σαν φίδι... με σούβλισε το
σημάδι μου όταν κοίταξα τον
Ντάμπλντορ... ήθελα να του επιτεθώ, Σείριε!»
Μπορούσε να δει μόνο ένα τμήμα του προσώπου του Σείριου το
υπόλοιπο το έκρυβε το σκοτάδι.
«θα ήσουν ακόμη επηρεασμένος από το όραμα», αποκρίθηκε ήρεμα ο
Σείριος, «θα το
σκεφτόσουν και...»
«Δεν ήταν αυτό», κούνησε το κεφάλι του ο Χάρι, «ήταν κάτι που
ξεπήδησε από μέσα μου... σαν
να υπάρχει μέσα μου ένα φίδι».
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«ΧρειάΖεσαι ύπνο», του είπε ο νονός του αποφασιστικά, «θα πάρεις
το πρωινό σου, θα κοιμηθείς
Λιγάκι και μετά το μεσημεριανό θα πας να δεις τον Άρθουρ μαΖί" με
τους άλλους. Είσαι σε κατάσταση παράφορος, Χάρι. Κατηγορείς τον εαυτό σου για κάτι που απλώς
είδες κι είναι ευτύχημα
που το είδες, αλλιώς μπορεί να πέθαινε ο Άρθουρ. Σταμάτα να
βασανίζεσαι, Λοιπόν».
Χτύπησε τον Χάρι στον ώμο και βγήκε από το κελάρι, αφήνοντας τον
μόνο στο σκοτάδι.
Εκείνο το πρωινό κοιμήθηκαν όλοι εκτός από τον Χάρι. Μαζί με τον
Ρον ανέβηκε στο δωμάτιο
που είχαν μοιραστεί τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Ενώ όμως
ο Ρον ξάπλωσε στο κρεβάτι
κι αποκοιμήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ο Χάρι δεν έβγαλε καν τα ρούχα
του. Ακουμπισμένος στα
παγερά κάγκελα του κεφαλαριού, φρόντισε επίτηδες να νιώθει άβολα
για να μην τον πάρει ο
ύπνος φοβόταν μήπως ξαναγίνει φίδι κι επιτεθεί στον Ρον ή
κυνηγήσει κάποιον από τους άλλους
στο σπίτι...
'Όταν ξύπνησε ο Ρον, προσποιήθηκε πως είχε κι αυτός απολαύσει έναν
αναζωογονητικό ύπνο.
Το μεσημέρι, την ώρα που έτρωγαν, κατέφθασαν και τα μπαούλα τους
από το «Χόγκουαρτς», κι
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έτσι μπόρεσαν να μεταμφιεστούν σε Μαγκλ για την επίσκεψη στον
«Άγιο Μόνγκο». Όλοι εκτός
από τον Χάρι ήταν ξέφρενα χαρούμενοι και ιιδιαίτερα ομιλητικοί
καθώς άλλαΖαν τους μανδύες
τους με τζιν και μακό μπλουΖάκια. 'Όταν ήρθαν η Τονκς και ο
Τρελομάτης Μούντι να τους
συνοδεύσουν στη διαδρομή τους στο Λονδίνο, όλοι τους χαιρέτησαν
πρόσχαρα, γελώντας
συνεχώς με το καπέλο τύπου μπόουλερ που φορούσε στραβά ο
Τρελομάτης για να κρύβει το
μαγικό του μάτι. Επίσης διαβεβαίωσαν με κάθε ειλικρίνεια την Τονκς
ότι τα μαλλιά της, που εκείνη
τη μέρα ήταν κοντά και ρόζ, θα τραβούσαν πολύ λιγότερο την προσοχή
στο μετρό.
Η Τονκς έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το όραμα του Χάρι, αν και το
αγόρι δεν είχε καμιά διάθεση
να συΖητά αυτό το θέμα.
«Μήπως υπάρχει κληρονομικότητα μάντη στην οικογένεια σου;» τον
ρώτησε με ενδιαφέρον
καθώς κάθονταν δίπλα δίπλα στο τρένο που τους μετέφερε στην καρδιά
της πόλης.
«Όχι», απάντησε θιγμένος ο Χάρι, που πήγε αμέσως το μυαλό του στην
καθηγήτρια Τρελόνι.
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«Σωστά...» σχολίασε στοχαστικά η Τονκς, «δε θα το αποκαλούσα
προφητεία αυτό που κάνεις...
θέλω να πω, δε βλέπεις το μέλλον, βλέπεις το παρόν... παράξενο δεν
είναι; Αλλά και χρήσιμο...»
Ο Χάρι δεν απάντησε ευτυχώς σηκώθηκαν γιατί έπρεπε να κατέβουν
στην επόμενη στάση, που
βρισκόταν στο κέντρο της πόλης. Μες στην κοσμοσυρροή της
αποβίβασης, άφησε τον Φρεντ και
τον Τζορτζ να μπουν ανάμεσα σ' εκείνον και την Τονκς που
προπορευόταν. Την ακολούθησαν
στις κυλιόμενες σκάλες. Τελευταίος απ' όλους ερχόταν ο Τρελομάτης.
Είχε κατεβασμένο το
καπέλο του ενώ το ρο-Ζιασμένο χέρι του, που κρατούσε το ραβδί,
ήταν χωμένο ανάμεσα στα
κουμπιά του πανωφοριού του.
Ο Χάρι ένιωθε το κρυμμένο μάτι του Μούντι καρφωμένο επίμονα στην
πλάτη του. Σε μια
προσπάθεια να αποφύγει άλλες ερωτήσεις για το όραμα του, ρώτησε
τον Τρελομάτη πού ήταν
κρυμμένο το νοσοκομείο «Ο Άγιος Μόνγκο».
«Εδώ κοντά», γρύλισε ο Μούντι καθώς έβγαιναν στο χειμωνιάτικο
αέρα, σε μια φαρδιά εμπορική
οδό κατάμεστη από κόσμο που έκανε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια του.
Έσπρωξε μπροστά του
τον Χάρι και τον πήρε στο κατόπι. Το αγόρι ήξερε ότι το μάτι του
Μούντι στριφογύριΖε προς όλες
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τις κατευθύνσεις κάτω από το καπέλο. «Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί
θέση κατάλληλη για
νοσοκομείο. Στη Διαγώνιο Αλέα δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα κτίρια και
δεν μπορούσε να γίνει
υπόγειο όπως το υπουργείο θα ήταν ανθυγιεινό. Στο τέλος, κατάφεραν
να βρουν ένα κτίριο εδώ.
Με το σκεπτικό ότι οι άρρωστοι μάγοι θα μπαινοβγαίνουν
απαρατήρητοι μέσα στην πολυκοσμία».
Έπιασε τον Χάρι από τον ώμο για να μην τους χωρίσει το πλήθος που
έμπαινε κατά κύματα σ'
ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. «Εδώ είμαστε», είπε λίγο αργότερα.
Είχαν φτάσει έξω από ένα μεγάλο παλιό πολυκατάστημα, χτισμένο με
κόκκινα τούβλα, που
λεγόταν «Περτζ & ΝτάουΖ Ε.Π.Ε.» Το κτίριο απέπνεε μιαν αίσθηση
φθοράς και εγκατάλειψης στις
βιτρίνες υπήρχαν μερικές παμπάλαιες κούκλες με στραβοφορεμένες
περούκες, ντυμένες με
ρούχα της περασμένης δεκαετίας. Σε μεγάλες επιγραφές στις
σκονισμένες πόρτες αναγραφόταν:
Κλειστό Λόγω Ανακαίνισης. Ο Χάρι άκουσε μια εύσωμη κυρία,
φορτωμένη με ψώνια, να λέει στη
φίλη της καθώς περνούσαν: «Δεν ανοίγει ποτέ αυτό το μαγαΖί...»
«Φτάσαμε», είπε η Τονκς. Τους έγνεψε να πλησιάσουν σε μια
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βιτρίνα που περιείχε μόνο μια πανάσχημη γυναικεία κούκλα. Τα
ψεύτικα βλέφαρα της κρέμονταν
ξεκολλημένα ενώ ήταν ντυμένη με ένα πράσινο νάιΛον φόρεμα
παρωχημένης μόδας. «Έτοιμοι;»
Έγνεψαν καταφατικά και συγκεντρώθηκαν γύρω της. Ο Μούντι έδωσε μια
σπρωξιά στον Χάρι για
να πάει μπροστά κι η Τονκς έσκυψε στο τζάμι και κοίταξε την
πανάσχημη κούκλα, θαμπώνοντας
το γυαλί με την ανάσα της. «Τι χαμπάρια;» είπε. «Ήρθαμε να δούμε
τον Άρθουρ Ουέσλι».
Ο Χάρι απόρησε. Πώς ήταν δυνατόν να ακούσει η κούκλα την Τονκς;
Μιλούσε σιγανά κι επιπλέον
παρεμβαλλόταν ανάμεσα τους και το τζάμι, ενώ στο δρόμο πίσω τους
γινόταν απίστευτος
σαματάς από τα λεωφορεία που περνούσαν και την πολυκοσμία. Ύστερα
θύμισε στον εαυτό του
ότι οι κούκλες, έτσι κι αλλιώς, δεν ακούνε. Την επόμενη στιγμή
όμως έμεινε με το στόμα ανοιχτό η
κούκλα κούνησε ανεπαίσθητα το κεφάλι και τους έκανε νόημα με τα
ενωμένα δάχτυλα της.
Αυτομάτως η Τονκς έπιασε από τους αγκώνες την Τζίνι και την κυρία
Ουέσλι, πέρασαν μέσα από
το τζάμι κι εξαφανίστηκαν.
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Ακολούθησαν ο Φρεντ, ο Τζορτζ και ο Ρον. Ο Χάρι έριξε μια ματιά
στο πλήθος ολόγυρα τους
κανένας δεν κοίταΖε τις αποκρουστικές Βιτρίνες του «Περτζ &
ΝτάουΖ» ούτε είχαν προσέξει ότι
έξι άνθρωποι εξαφανίστηκαν μπροστά στα μάτια τους.
«Έλα», γρύλισε ο Μούντι δίνοντας άλλη μια σπρωξιά στον Χάρι.
Πέρασαν μαζί μέσα από κάτι
που έμοιαΖε με τείχος παγωμένου νερού, αλλά βγήκαν ολόστεγνοι και
Ζεστοί από την άλλη
πλευρά.
Στο χώρο όπου βρέθηκαν δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει την
πανάσχημη κούκλα ή τις φρικτές
βιτρίνες του πολυκαταστήματος. Ήταν μια μεγάλη αίθουσα αναμονής,
γεμάτη μάγισσες και
μάγους που κάθονταν σε ξεχαρβαλωμένες ξύλινες καρέκλες. Άλλοι
φαίνονταν απόλυτα
φυσιολογικοί και ξεφύλλίΖαν παλιά τεύχη της Εβδομαδιαίας των
Μαγισσών κι άλλοι είχαν
ανατριχιαστικές παραμορφώσεις, όπως ελεφαντίαση ή παραπανίσια
χέρια που ξεφύτρωναν από
τον κορμό τους. Επικρατούσε η ίδια σχεδόν φασαρία με το δρόμο
γιατί πολλοί ασθενείς έκαναν
αλλόκοτους θορύβους: μια κάθιδρη μάγισσα στο κέντρο της πρώτης
σειράς έκανε αέρα χρησιμοποιώντας σαν βεντάλια τον Ημερήσιο Προφήτη ενώ παράλληλα σφύριΖε
διαπεραστικά καθώς
από το στόμα της έβγαινε ατμός ένας ρακένδυτος μάγος σε μια γωνιά
κουδούνιΖε ολόκληρος σαν
καμπα445
νάκι σε κάθε του κίνηση ενώ το κεφάλι του παλλόταν τόσο δυνατά,
που το κρατούσε από τα
αφτιά για να το σταθεροποιήσει.
Μάγισσες και μάγοι με κιτρινοπράσινες στολές πηγαινοέρχο-νταν
ανάμεσα στα καθίσματα
κάνοντας ερωτήσεις και κρατώντας σημειώσεις σαν την Άμπριτζ. Ο
Χάρι πρόσεξε ένα κεντητό
σήμα στο στήθος τους: ένα ραβδί κι ένα οστό τοποθετημένα σταυρωτά.
«Γιατροί είναι;» ρώτησε σιγανά τον Ρον.
«Γιατροί;» έκανε έκπληκτος εκείνος. «Εννοείς αυτούς τους θεοπάλαβους Μαγκλ που
πετσοκόβουν τον κόσμο; Όχι βέβαια, είναι θεραπευτές».
«Από δω!» φώναξε η κυρία Ουέσλι ενώ ο μάγος στη γωνία είχε αρχίσει
πάλι να κουδουνίΖει. Την
ακολούθησαν στην ουρά που 'χε σχηματιστεί μπροστά σε ένα γραφείο
με την επιγραφή
Πληροφορίες, όπου καθόταν μια ξανθιά μάγισσα. Ο τοίχος πίσω της
ήταν γεμάτος ανακοινώσεις
και αφίσες με συνθήματα του τύπου: ΚΑΘΑΡΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ για ΝΑ ΜΗ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
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ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ και ΤΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΚΑΛΗ, μονο με ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Υπήρχε επίσης ένα μεγάλο πορτρέτο μιας μάγισσας με
ασημιές μπούκλες, με την
πλακέτα:
Ντάιλις Ντέργουεντ
θεραπευτρια Νοσοκομείου Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων «Ο Άγιος
Μόνγκο» 1722-1741
Διευθύντρια της Σχολής «Χόγκουαρτς» για Μαγείες και Ξόρκια 17411768
Η Ντάιλις παρατηρούσε τη συντροφιά των Ουέσλι σαν να τους
μετρούσε. Όταν διασταυρώθηκε
το βλέμμα της με του Χάρι, του έκλεισε το μάτι, βγήκε από το
πορτρέτο της κι εξαφανίστηκε.
Στο μεταξύ, πρώτη στην ουρά ήταν μια νεαρή μάγισσα που
χοροπηδούσε, προσπαθώντας,
ανάμεσα σε κραυγές πόνου, να εξηγήσει το πρόβλημα της στην ξανθιά
μάγισσα πίσω από το
γραφείο.
«Είναι αυτά τα... οχ... παπούτσια που μου έδωσε ο αδελφός μου...
οχ... δαγκώνουν τα πόδια
μου... ΟΧ... κοιτάξτε, σίγουρα είναι μαγεμένα... ΑΑΧ... και δεν
μπορώ... ΑΑΑΑΑΧ... να τα βγάλω».
Χοροπηδούσε από το ένα πόδι στο άλλο σαν να χόρευε σε αναμμένα
κάρβουνα.
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«Ναι, αλλά αυτό δε σας εμποδίζει να διαβάΖετε», είπε η ξανθιά
μάγισσα, δείχνοντας
εκνευρισμένη μια μεγάλη πινακίδα στα αριστερά του γραφείου της.
«Πρέπει να πάτε στις "Βλάβες
από Ξόρκια", τέταρτος όροφος. Αναφέρεται στο ευρετήριο ορόφων. Ο
επόμενος, παρακαλώ».
Καθώς η νεαρή μάγισσα απομακρυνόταν χοροπηδώντας, η συντροφιά των
Ουέσλι προχώρησε
μερικά βήματα και ο Χάρι διάβασε το ευρετήριο ορόφων:
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ........................................................
ισόγειο
Εκρήξεις τσουκαλιών, αναφλέξεις ραβδιών, συντριβές σκουπόξυλων
κτλ.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ! ΑΠΟ ΖΩΑ........................... Πρώτος όροφος
Δήγματα, τσιμπήματα, εγκαύματα, εξαρθρώσεις κτλ.
ΜΑΓΙΚΟΙ ηΟΙ.......................................... Δεύτερος
όροφος
Μολυσματικές ασθένειες όπως δρακοευλογιά, εξαφανισματική νόσος,
αδενοσκλήρυνση κιλ.
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ........... Τρίτος όροφος
Εξανθήματα, έμεση, ακατάσχετος γέλως κιλ.
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΞΟΡΚΙΑ............................... Τέταρτος όροφος
Ανίατες κατάρες, δεσίματα με μάγια, ξόρκια που εφαρμόστηκαν
εσφαλμένα κτλ.
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ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ......................
Πέμπτος όροφος
ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ Ή ΔΕ
ΘΥΜΑΣΤΕ
ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΑΤΕ ΕΔΩ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΑ ΧΑΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ.
Τώρα είχε φτάσει στο γκισέ ένας γέρος μάγος, σκυφτός και με
ακουστικό χωνί στο αφτί. «Ήρθα
να δω τον Μπρόντερικ Μπόουντ!» είπε με ασθματική φωνή.
«θάλαμος σαράντα εννέα, αλλά φοβάμαι πως θα χάσετε το χρόνο
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σας», τον προειδοποίησε η μάγισσα. «Τα 'χει εντελώς χαμένα,
ξέρετε. Νομίσει ακόμη πως είναι
τσαγερό. Ο επόμενος!»
Ένας μάγος που έδειχνε πολύ αναστατωμένος κρατούσε σφιχτά από τον
αστράγαλο την κορούλα
του, η οποία πετούσε γύρω από το κεφάλι του με τα τεράστια φτερά
που είχαν φυτρώσει στις
ωμοπλάτες της.
«Τέταρτος όροφος», είπε βαριεστημένα η μάγισσα, χωρίς να ρωτήσει
καν, κι ο ταλαίπωρος
πατέρας εξαφανίστηκε πίσω από τη δίφυλλη πόρτα δίπλα στο γραφείο
της, κρατώντας την κόρη
του σαν μπαλόνι. «Ο επόμενος!»
Ήταν η σειρά της κυρίας Ουέσλι.
«Γεια σας», είπε, «ο σύΖυγός μου, ο Άρθουρ Ουέσλι, επρόκειτο να
μεταφερθεί σε άλλο θάλαμο
σήμερα το πρωί, μήπως ξέρετε πού τον...;»
«Άρθουρ Ουέσλι;» επανέλαβε η μάγισσα καθώς συμβουλευόταν τη μακριά
λίστα που είχε
μπροστά της. «Ναι, πρώτος όροφος, δεύτερη πόρτα δεξιά, θάλαμος
Ντάι Λουέλιν».
«Ευχαριστώ», είπε η κυρία Ουέσλι. «Ελάτε, παιδιά».
Την ακολούθησαν περνώντας από τη δίφυλλη πόρτα, που οδηγούσε σ'
ένα στενό διάδρομο
γεμάτο πορτρέτα διάσημων θεραπευτών ο χώρος φωτιΖόταν από
κρυστάλλινες σφαίρες γεμάτες
κεριά, που αιωρούνταν στο ταβάνι σαν γιγάντιες σαπουνόφουσκες.
Μάγοι και μάγισσες με
κιτρινοπράσινες στολές μπαινόβγαιναν από τις πόρτες που
προσπερνούσαν πέρασαν μπροστά
από μια πόρτα από την οποία αναδιδόταν ένα δύσοσμο κιτρινωπό αέριο
ενώ κάθε τόσο άκουγαν
μακρινά βογκητά. Ανέβηκαν μια σκάλα και μπήκαν στο διάδρομο των
Τραυματισμών από Ζώα,
όπου στα δεξιά υπήρχε μια δεύτερη πόρτα με την επιγραφή: θάλαμος
«Ντάι Λουέλιν ο Επικίνδυνος»: Σοβαρά Δήγματα. Από κάτω υπήρχε μια χειρόγραφη κάρτα σε
μια μπρούντζίνη
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υποδοχή: Υπεύθυνος θεραπευτής: ιπποκράτης Σμέβγουικ.
Εκπαιδευόμενος θεραπευτής:
Αύγουστος Πάι.
«Εμείς θα περιμένουμε εδώ, Μόλι», είπε η Τονκς. «Ίσως να μην
μπορεί ακόμη να δεχτεί τόσους
επισκέπτες... Ας περάσει πρώτα η οικογένεια».
Ο Τρελομάτης συμφώνησε, τραβήχτηκε παράμερα κι ακούμπησε με την
πλάτη στον τοίχο του
διαδρόμου, ενώ το μαγικό μάτι του στριφογϋρίΖε προς όλες τις
κατευθύνσεις. Έκανε ν'
αποτραβηχτεί κι ο Χάρι, αλλά η κυρία Ουέσλι άπλωσε το χέρι της και
τον έσπρω448
ξε στο θάλαμο. «Μην είσαι χαΖός, Χάρι», του είπε. «Ο Άρθουρ θέλει
να σε ευχαριστήσει».
Ο θάλαμος ήταν μικρός κι ελαφρώς μουντός, γιατί το μοναδικό στενό
παράθυρο βρισκόταν ψηλά
στον τοίχο, απέναντι από την πόρτα. Κι εδώ το περισσότερο φως
εξασφαλίΖαν κρυστάλλινες
σφαίρες που αιωρούνταν σαν τσαμπί στο κέντρο της οροφής. Οι τοίχοι
είχαν δρύινη επένδυση
ενώ δέσποΖε το πορτρέτο ενός μάγου με μάλλον μοχθηρό ύφος και τη
λεΖάντα: Ουρκχαρτ
Ρακχάροου, 1612-1697 Εφευρέτης της Αντεροβγαλτικής Κατάρας.
Υπήρχαν μόνο τρεις ασθενείς. Ο κύριος Ουέσλι βρισκόταν ΣΤΟ
τελευταίο κρεβάτι, δίπλα στο
μικρό παράθυρο. Ο Χάρι, προς μεγάλη του χαρά και ανακούφιση, τον
είδε να κάθεται
στηριγμένος σε κάμποσα μαξιλάρια και να διαβάΖει τον Ημερήσιο
Προφήτη στο φως μιας
μοναχικής ηλιαχτίδας που έπεφτε στο κρεβάτι του. Όταν μπήκαν,
σήκωσε τα μάτια του να τους
κοιτάξει κι αμέσως φωτίστηκε το πρόσωπο του.
«Γεια!» φώναξε αφήνοντας δίπλα του την εφημερίδα. «Μόλις έφυγε ο
Μπιλ, Μόλι, έπρεπε να πάει
στο γραφείο, αλλά λέει ότι θα πεταχτεί να σας δει το βράδυ».
«Πώς είσαι, Άρθουρ;» ρώτησε η κυρία Ουέσλι, που έσκυψε, τον φίλησε
στο μάγουλο κι εξέτασε
ανήσυχη την όψη του. «Μου φαίνεσαι κάπως χλομός ακόμη».
«Αισθάνομαι περίφημα», αποκρίθηκε Ζωηρά ο κύριος Ουέσλι,
απλώνοντας το γερό του χέρι να
αγκαλιάσει την Τζίνι. «Αν μου έβγα-Ζαντους επιδέσμους, θα γύριΖα
αμέσως σπίτι».
«Γιατί δε σ' τους βγάΖουν, μπαμπά;» ρώτησε ο Φρεντ.
«Γιατί αιμορραγώ ακατάσχετα όταν επιχειρούν να το κάνουν», εξήγησε
κεφάτα ο πατέρας του.
Έπιασε το ραβδί του από το κομοδίνο, έκανε μια κίνηση στον αέρα κι
αμέσως εμφανίστηκαν έξι
καρέκλες δίπλα στο κρεβάτι του. «Τα δόντια αυτού του φιδιού είχαν
ένα σπάνιο δηλητήριο που
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εμποδίσει τις πληγές να κλείσουν. Είναι όμως σίγουροι ότι θα βρουν
το αντίδοτο λένε πως έχουν
δει πολύ χειρότερες περιπτώσεις από τη δική μου και, στο μεταξύ,
πρέπει να παίρνω κάθε μία
ώρα αιμαναπληρωματικό φίλτρο. Κοιτάξτε αυτόν εκεί όμως...»
συνέχισε χαμηλώνοντας τη φωνή
του και τους έδειξε το απέναντι κρεβάτι. Ένας άντρας σε πρασινωπή
απόχρωση και με πολύ
άρρωστη όψη ήταν ξαπλωμένος και κοίταζε το ταβάνι. «Τον δάγκωσε
λυκάνθρωπος, τον
δύστυχο. Δεν υπάρχει θεραπεία...»
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«Λυκάνθρωπος;» ψιθύρισε φοβισμένη η κυρία Ουέσλι. «Και τον έχουν
στον ίδιο θάλαμο με
άλλους; Δε θα έπρεπε να βρίσκεται στην απομόνωση;»
«θέλουμε δεκαπέντε μέρες ακόμη για την πανσέληνο», της θύμισε
χαμηλόφωνα ο κύριος Ουέσλι.
«Σήμερα το πρωί του μίλησαν οι θεραπευτές, ξέρεις, προσπάθησαν να
τον πείσουν ότι η Ζωή
του θα είναι σχεδόν φυσιολογική. Του είπα —χωρίς να αναφέρω
ονόματα, φυσικά — ότι γνωρίσω
προσωπικά ένα λυκάνθρωπο που είναι θαυμάσιος άνθρωπος και δεν
αντιμετωπίσει ιιδιαίτερα
προβλήματα λόγω της πάθησης του».
«Και τι είπε;» ρώτησε ο Τζορτζ.
«Ότι θα με δαγκώσει αν δεν το βουλώσω», απάντησε μελαγχολικά ο
κύριος Ουέσλι. «Κι εκείνη η
γυναίκα», έδειξε το τρίτο κατειλημμένο κρεβάτι που βρισκόταν δίπλα
στην πόρτα, «δε λέει στους
θεραπευτές τι τη δάγκωσε, πράγμα που σημαίνει ότι είχε κάποιο
απαγορευμένο πλάσμα στην
κατοχή της. Ότι κι αν ήταν, της έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τη
γάμπα και βρομάει αφόρητα
όταν της βγάΖουν τους επιδέσμους».
«Τώρα θα μας πεις τι ακριβώς έγινε, μπαμπά;» ρώτησε ο Φρεντ
τραβώντας την καρέκλα του πιο
κοντά στο κρεβάτι.
«Τα ξέρετε ήδη», απάντησε ο κύριος Ουέσλι χαμογελώντας πονηρά στον
Χάρι. «Είναι πολύ
απλό: είχα περάσει μια πολύ κουραστική μέρα, λαγοκοιμήθηκα και
βρήκε την ευκαιρία να με
δαγκώσει το φίδι».
«Γράφει τίποτα για την επίθεση ο Ημερήσιος Προφήτης;» ρώτησε ο
Φρεντ δείχνοντας την
εφημερίδα που διάβαΖε προηγουμένως ο πατέρας του.
«Όχι, όχι βέβαια», του απάντησε μ' ένα πικρό χαμόγελο ο πατέρας
του. «Το υπουργείο δε θα
ήθελε να μάθει ο κόσμος ότι ένα τεράστιο αιμοβόρο φίδι...»
«Άρθουρ!» τον έκοψε προειδοποιητικά η κυρία Ουέσλι.
«Ε... με δάγκωσε», συμπλήρωσε βιαστικά ο κύριος Ουέσλι, αν και ο
Χάρι ήταν σίγουρος ότι δεν
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ήθελε να πει αυτό.
«Και πού ήσουν όταν σε δάγκωσε, μπαμπά;» ρώτησε ο Τζορτζ.
«Αυτό δε σας αφορά», απάντησε ο κύριος Ουέσλι με ένα αχνό
Χαμόγελο. Πήρε τον Ημερήσιο
Προφήτη, τον άνοιξε και είπε: «Διάβαζα για τη σύλληψη του Γουίλι
Γουάιντερσινς όταν ήρθατε.
Ξέρετε ότι αποδείχτηκε πως πίσω από τις λεκάνες τουαλέτας που ξερ450
νούσαν βρισκόταν ο Γουίλι; Εκπυρσοκρότησε ένα ξόρκι του, εξερράγη
η λεκάνη και τον βρήκαν
αναίσθητο μέσα στα...»
«Όταν κάποιος έχει βάρδια στο Τάγμα», τον διέκοψε χαμηλόφωνα ο
Φρεντ, «τι ακριβώς κάνει;»
«Άκουσες τον πατέρα σου», ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι, «δε συζιτάμε
εδώ τέτοια πράγματα! Για
συνέχισε για τον Γουίλι Γουάιντερ-σινς, Άρθουρ».
«Τελικά γλίτωσε την ποινική δίωξη, μη με ρωτάτε πώς», είπε
σκυθρωπά ο κύριος Ουέσλι.
«Προφανώς έπεσε γερό λάδωμα...»
«Το φρουρούσες, έτσι;» ρώτησε χαμηλόφωνα ο Τζορτζ. «Φρουρούσες το
όπλο; Αυτό που
προσπαθεί να κλέψει ο Ξέρεις-Ποιος;»
«Σιωπή, Τζορτζ!» αναφώνησε η κυρία Ουέσλι.
«Τέλος πάντων», συνέχισε ο κύριος Ουέσλι υψώνοντας τη φωνή του.
«Τώρα ο Γουίλι πιάστηκε
να πουλάει στους Μαγκλ πόμολα που δαγκώνουν κι αυτή τη φορά δε
νομίΖω πως θα τη γλιτώσει
γιατί, απ' ότι λέει το ρεπορτάζ, έχασαν τα δάχτυλα τους δύο Μαγκλ
κι αυτή τη στιγμή βρίσκονται
στα επείγοντα του "Αγίου Μόνγκο" για αναδόμηση οστών και διαγραφή
μνήμης. Φανταστείτε,
Μαγκλ στον "Άγιο Μόνγκο"! Αναρωτιέμαι, σε ποιο θάλαμο τους έχουν;»
είπε και κοίταξε γύρω
του, σαν να περίμενε να δει καμιά πινακίδα.
«Δεν έλεγες, Χάρι, ότι ο Ξέρεις-Ποιος έχει ένα φίδι;» ρώτησε ο
Φρεντ κοιτάΖοντας τον πατέρα του
για να δει τις αντιδράσεις του. «Ένα τεράστιο φίδι; Το είδες τη
νύχτα της επιστροφής του, έτσι δεν
είναι;»
«Αρκετά», είπε θυμωμένη η κυρία Ουέσλι. «Ο Τρελομάτης και η Τονκς
περιμένουν στο διάδρομο,
Άρθουρ, και θέλουν να σε δουν. Εσείς περάστε έξω», απευθύνθηκε στα
παιδιά της και στον Χάρι.
«θα έρθετε μετά να τον χαιρετήσετε. Πηγαίνετε».
Τα παιδιά βγήκαν στο διάδρομο. Ο Τρελομάτης και η Τονκς μπήκαν στο
θάλαμο κι έκλεισαν πίσω
τους την πόρτα. Ο Φρεντ ανασήκωσε τα φρύδια.
«Ορίστε κατάσταση», είπε ψάχνοντας στις τσέπες του. «Δε μας λένε
τίποτα». |
«Αυτό ψάχνεις;» ρώτησε ο Τζορτζ παρουσιάΖοντας κάτι που έμοια-Ζε
με μικρό κουβάρι σπάγγο
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στο χρώμα του δέρματος.
«Διάβασες τη σκέψη μου», χαμογέλασε ο Φρεντ. «Για να δούμε λοιπόν
αν κάνουν το ξόρκι
στεγανοποίησης στις πόρτες του νοσοκομείου...»
451
Αυτός κι ο Τζορτζ ξετύλιξαν το σπάγγο και ξεχώρισαν πέντε επιμηκυντικά αφτιά. Τα μοίρασαν.
Ο Χάρι δίσταΖε να πάρει το δικό του.
«Έλα, Χάρι, παρ' το! Έσωσες τη Ζωή του μπαμπά. Αν δικαιούται
κάποιος να κρυφακούσει, αυτός
είσαι εσύ».
Χαμογελώντας παρά τη θέληση του, ο Χάρι πήρε την άκρη του σπάγγου
και την έχωσε στο αφτί
του όπως είχαν κάνει οι δίδυμοι.
«Φύγαμε!» ψιθύρισε ο Φρεντ.
Οι σαρκόχρωμοι σπάγγοι τρύπωσαν κάτω από την πόρτα έρποντας σαν
σκουλήκια. Στην αρχή ο
Χάρι δεν άκουγε τίποτα, μα ξαφνικά αναπήδησε ακούγοντας την Τονκς
να ψιθυρίσει ολοκάθαρα
σαν να βρισκόταν δίπλα του.
«...έψαξαν παντού αλλά δε βρήκαν πουθενά το φίδι. Φαίνεται ότι
εξαφανίστηκε αμέσως μόλις σου
επιτέθηκε, Άρθουρ... Πάντως, δε φαντάΖομαι να περίμενε ο ΞέρειςΠοιος ότι θα τα καταφέρει να
μπει το φίδι...;»
«ΝομίΖω ότι το έστειλε για κατόπτευση του χώρου», γρύλισε ο
Μούντι, «αφού δεν είχε καμιά τύχη
μέχρι τώρα. Προσπαθεί να αποκτήσει καθαρότερη εικόνα αυτού που
πρέπει να αντιμετωπίσει. Κι
αν δεν ήταν εκεί ο Άρθουρ, το φίδι θα είχε πολύ περισσότερο χρόνο
να κατασκοπεύσει. Ο Πότερ
λέει ότι είδε τι έγινε;»
«Ναι», απάντησε η κυρία Ουέσλι, κάπως αμήχανα. «Ξέρεις, η
αντίδραση του Ντάμπλντορ ήταν
σαν να περίμενε ότι θα έβλεπε ο Χάρι κάτι τέτοιο».
«Είναι πολύ παράξενο αυτό το παιδί», σχολίασε ο Μούντι, «το
ξέρουμε όλοι».
«Ο Ντάμπλντορ φαινόταν να ανησυχεί για τον Χάρι όταν του μίλησα
σήμερα το πρωί», ψιθύρισε
η κυρία Ουέσλι.
«Φυσικό είναι», γρύλισε ο Μούντι. «Το παιδί βλέπει πράγματα με τα
μάτια του φιδιού του ΞέρετεΠοιου. Προφανώς, ο Πότερ δε συνειδητοποιεί το νόημα τους, αλλά αν
έχει μπει μέσα του ο Ξέρετε-Ποιος...»
Ο Χάρι τράβηξε απότομα το επιμηκυντικό αφτί από το δικό του. Η
καρδιά του πήγαινε να σπάσει
και το αίμα ανέβαινε ορμητικά στο πρόσωπο του. Κοίταξε τους
άλλους. Είχαν καρφώσει πάνω
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του τα μάτια τους με ύφος φοβισμένο, ενώ τα επιμηκυντικά αφτιά
κρέμονταν ακόμη από τα δικά
τους.
453
Χριστούγεννα στο θάλαμο απομόνωσης
Γι' αυτό απέφευγε να τον κοιτάξει στα μάτια ο Ντάμπλντορ;
Γιατί περίμενε να δει μέσα απ' αυτά το βλέμμα του Βόλντε-μορτ;
Γιατί φοβόταν ίσως ότι το Ζωηρό
πράσινο χρώμα των ματιών του Χάρι θα γινόταν ξαφνικά κόκκινο, με
κάθετες γατίσιες σχισμές
αντί για κόρες; Ο Χάρι θυμήθηκε τότε που ξεφύτρωσε το οφιοειδές
κεφάλι του Βόλντεμορτ από το
πίσω μέρος του κεφαλιού του καθηγητή Κούιρελ. Αυτομάτως ψηλάφησε
το πίσω μέρος του
κεφαλιού του, σαν να φοβόταν ότι θα πεταχτεί μέσα από το κρανίο
του ο Βόλντεμορτ.
Ένιωθε βρόμικος, μαγαρισμένος, σαν να ήταν φορέας κάποιου φονικού
μικροβίου ανάξιος να
κάθεται στο συρμό του μετρό, που τους μετέφερε από το νοσοκομείο
στο σπίτι, δίπλα σε αγνούς
αθώους ανθρώπους, που το μυαλό και το σώμα τους ήταν αμόλυντο από
το μίασμα του
Βόλντεμορτ... Δεν είχε δει απλώς το φίδι, ήταν ο ίδιος το φίδι,
τώρα βεβαιώθηκε...
Μια φρικτή σκέψη πέρασε από το μυαλό του, μια ανάμνηση που
αναδύθηκε στην επιφάνεια
κάνοντας τα σπλάχνα του να συστρα-φούν σαν φίδια.
«Τι άλλο θέλει εκτός από οπαδούς;»
«Κάτι που είναι αναγκασμένος να το κλέψει... κάτι σαν όπλο, ας
πούμε. Που δεν το είχε την
προηγούμενη φορά».
Εγώ είμαι το όπλο, σκέφτηκε ο Χάρι κι ένιωσε σαν να διοχετεύτηκε
δηλητήριο στις φλέβες του.
Ένιωσε να παγώνει, να λούΖεται με κρύο ιδροτά, καθώς το τρένο
περνούσε μέσα από ένα
σκοτεινό τούνελ. Εμένα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ο Βόλντεμορτ,
γι' αυτό
με φυλάνε σωματοφύλακες όπου κι αν πάω, όχι για τη δική μου
προστασία αλλά για των άλλων.
Μάταια όμως, γιατί δεν μπορούν να έχουν δίπλα μου ένα φρουρό όσο
βρίσκομαι στο
«Χόγκουαρτς»... Εγώ επιτέθηκα χθες βράδυ στον κύριο Ουέσλι, εμένα
έβαλε ο Βόλντεμορτ να το
κάνω, και μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται μέσα μου και να
ακούει τις σκέψεις μου...
«Είσαι καλά, Χάρι, χρυσό μου;» ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι σκύβοντας
πάνω από την Τζίνι για να
του μιλήσει, ενώ το τρένο διέσχι-Ζε το σκοτεινό τούνελ. «Δε μου
φαίνεσαι καλά. Μήπως είσαι
αδιάθετος;»
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Τον κοίταΖαν όλοι. Έγνεψε αρνητικά και κάρφωσε το βλέμμα του στη
διαφήμιση μιας
ασφαλιστικής εταιρείας.
«Χάρι, χρυσό μου, σίγουρα είσαι καλά;» επέμεινε ανήσυχη η κυρία
Ουέσλι καθώς διέσχίΖαν το
παραμελημένο γρασίδι της πλατείας μπροστά στην Γκρίμολντ Πλέις.
«Φαίνεσαι τόσο... τόσο
χλομός... Είσαι σίγουρος ότι κοιμήθηκες το πρωί; Πήγαινε αμέσως
στο δωμάτιο σου να κοιμηθείς
καναδυό ωρίτσες πριν από το βραδινό φαγητό, εντάξει;»
Συμφώνησε με ένα γνέψιμο ήταν μια ωραία δικαιολογία για να μη
μιλήσει με τους άλλους. Έτσι,
όταν άνοιξε η κυρία Ουέσλι την εξώπορτα, μπήκε βιαστικά,
προσπέρασε την ομπρελοθήκη σε
σχήμα ποδιού ορεινού καλικάντζαρου κι ανέβηκε τη σκάλα που
οδηγούσε στο δωμάτιο του Ρον.
Εκεί άρχισε να βηματίσει πάνω-κάτω, ανάμεσα στα δύο κρεβάτια και
τον άδειο πίνακα του Φινέα
Νίγκελους, ενώ τριβέλιΖαν το μυαλό του χιλιάδες ερωτήσεις κι ακόμη
περισσότερες απαίσιες
ιδέες.
Πώς έγινα φίδι; Μήπως είμαι Ζωομάγος; Όχι, αποκλείεται, θα το
ήξερα... ίσως είναι ο Βόλντεμορτ
Ζωομάγος... ναι, σκέφτηκε ο Χάρι, αυτό φαίνεται λογικό... και
φυσικά θα μεταμορφώνεται σε φίδι... έτσι, όταν με κατέχει, μεταμορφωνόμαστε κι οι δύο... αλλά
αυτό δεν εξηγεί πώς πήγα στο
Λονδίνο και γύρισα στο κρεβάτι μου μέσα σε πέντε λεπτά... αλλά ο
Βόλντεμορτ είναι ο
ισχυρότερος μάγος του κόσμου μετά τον Ντάμπλντορ, προφανώς είναι
παιχνιδάκι γι' αυτόν να
μεταφέρει ανθρώπους.
Ένα τρομερό κύμα πανικού τον κατέκλυσε, μουδιάΖοντας όλα του τα
μέλη Μα είναι εντελώς
παράλογο. Αν με κατέχει ο Βόλντεμορτ, αυτή τη στιγμή του προσφέρω
μια τέλεια εικόνα από το
αρχηγείο του Τάγματος του Φοίνικα! Ξέρει ποια είναι τα μέλη του,
ξέρει
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πού κρύβεται ο Σείριος... κι έχω ακούσει ένα σωρό πράγματα που δε
θα έπρεπε να ακούσω, για
να μην αναφέρω αυτά που μου είπε ο Σείριος την πρώτη νύχτα που
ήρθα εδώ...
Μόνο ένα πράγμα του έμενε να κάνει: να φύγει αμέσως από την
Γκρίμολντ Πλέις. θα περνούσε τα
Χριστούγεννα στο «Χόγκουαρτς», μακριά από τους άλλους, για να μην
κινδυνεύουν από κείνον...
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αλλά όχι, ούτε κι αυτό ήταν σωστό, υπήρχε ένα σωρό κόσμος στο
«Χόγκουαρτς» που θα
κινδύνευε να σακατευτεί. Κι αν την επόμενη φορά χυμούσε στον
Σιμούς, τον Ντιν ή τον Νέβιλ;
Σταμάτησε να βηματίσει και κοίταξε την άδεια κορνίζα του Φινέα
Νίγκελους. Ένα ασήκωτο Βάρος
πλάκωνε το στήθος του. Δεν είχε άλλη λύση παρά να επιστρέψει στην
οδό Πριβέτ, αποκόβοντας
για πάντα τον εαυτό του
από τον κόσμο των μάγων.
Αφού πρέπει να το κάνω, σκέφτηκε, δεν έχει νόημα να χασομεράω.
Προσπαθώντας να μη
σκέφτεται πώς θα αντιδρούσαν οι Ντάρ-σλι μόλις τον έβλεπαν στο
κατώφλι τους έξι μήνες
νωρίτερα από το αναμενόμενο, πήγε ΣΤΟ μπαούλο του, έκλεισε το
καπάκι και το κλείδωσε.
Έπειτα κοίταξε μηχανικά ολόγυρα για τη Χέντβιχ, αλλά θυμήθηκε ότι
βρισκόταν ακόμη στο
«Χόγκουαρτς». Καλύτερα, έτσι θα γλίτωνε από τον κόπο να κουβαλήσει
το κλουβί! Έπιασε το
μπαούλο από το χερούλι και άρχισε να το σέρνει προς την πόρτα,
όταν άκουσε μια ειρωνική
φωνή. «Ώστε το βαΖουμε στα πόδια, ε;»
Κοίταξε πίσω του. Ο Φινέας Νίγκελους είχε εμφανιστεί στο μουσαμά
του πίνακα του και, γερμένος
στην κορνίζα , παρατηρούσε τον Χάρι με μια εύθυμη έκφραση στο
πρόσωπο του.
«Δεν το βάΖω στα πόδια, όχι», είπε κοφτά το αγόρι σέρνοντας το
μπαούλο του.
«Υποτίθεται», είπε ο Φινέας Νίγκελους χάίδεύοντας το μυτερό γένι
του, «ότι για να ανήκεις στο
Γκρίφιντορ είσαι γενναίος...; Αλλά θαρρώ πως θα σου ταίριαΖε
καλύτερα ο δικός μου κοιτώνας.
Εμείς, του Σλίθεριν, είμαστε γενναίοι, ναι, αλλά όχι βλάκες. Για
παράδειγμα, κοιτάΖουμε να
σώσουμε πρώτα το τομάρι μας».
«Δεν προσπαθώ να σώσω το τομάρι μου», νευρίασε ο Χάρι καθώς
αγωνιΖόταν να σύρει το
μπαούλο πάνω στο σκοροφαγωμένο χαλί που βρισκόταν μπροστά ακριβώς
στην πόρτα.
«Α, κατάλαβα», τον ειρωνεύτηκε ο Φινέας Νίγκελους χάίδεύοντας ξανά
το γένι του. «Δεν το σκας
από δειλία, είναι γενναίο αυτό που κάνεις».
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Ο Χάρι τον αγνόησε. Άπλωσε το χέρι του στο πόμολο όταν ο Φινέας
είπε αδιάφορα: «Έχω ένα
μήνυμα για σένα από τον Άλ-μπους Ντάμπλντορ».
Ο Χάρι γύρισε απότομα. «Τι;»
«Μείνε εκεί που είσαι».
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«Μα δεν κουνήθηκα!» διαμαρτυρήθηκε ο Χάρι με το χέρι στο πόμολο.
«Τι λέει το μήνυμα;»
«Μόλις σ' το είπα, μπούφε», αποκρίθηκε γλυκά ο Φινέας. «Ο
Ντάμπλντορ λέει: Μείνε εκεί που
είσαι».
«Γιατί;» είπε ανυπόμονα ο Χάρι αφήνοντας το μπαούλο. «Γιατί θέλει
να μείνω; Τι άλλο είπε;»
«Τίποτα», απάντησε ο Φινέας, ανασηκώνοντας το λεπτό μαύρο φρύδι
του σαν να έβρισκε
εκνευριστικό τον Χάρι.
Ο θυμός του αγοριού εκτινάχτηκε στην επιφάνεια σαν φίδι που
ορθώνεται μέσα από ψηλό
γρασίδι. Ήταν κατάκοπος, βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση, μέσα στο
τελευταίο δωδεκάωρο είχε
νιώσει τρόμο, ανακούφιση κι ύστερα πάλι τρόμο, αλλά ο Ντάμπλντορ
δεν εννοούσε να του
μιλήσει!
«Ώστε αυτό είναι όλο;» φώναξε. «Μείνε εκεί που είσαι; Τα ίδια μου
έλεγαν και μετά την επίθεση
των Παραφρόνων! Λούφαξε, Χάρι, και θα τα κανονίσουν οι μεγάλοι! Δε
σου εξηγούμε τίποτα, γιατί
δε θα καταλάβει το μικρό σου μυαλουδάκι!»
«Ξέρεις κάτι;» είπε ο Φινέας Νίγκελους πιο δυνατά από τον Χάρι.
«Γι' αυτό ακριβώς μισούσα τη
δουλειά του καθηγητή! Εσείς οι νέοι είστε τόσο σίγουροι ότι έχετε
σε όλα δίκιο... Δε σου πέρασε
ποτέ από το μυαλό, ανόητε νεαρέ, ότι μπορεί να έχει τους λόγους
του ο διευθυντής του
"Χόγκουαρτς" που δε σου εκμυστηρεύεται με κάθε λεπτομέρεια τα
σχέδια του; Κάθισες ποτέ να
σκεφτείς, όταν σε έπνιγε η αγανάκτηση, ότι βγήκες πάντα
κερδισμένος ακολουθώντας τις
συμβουλές του Ντάμπλντορ; Όχι. Όπως όλοι οι νέοι, νομί-Ζεις πως
μόνο εσύ σκέφτεσαι κι
αισθάνεσαι, μόνο εσύ οσμίΖεσαι τον κίνδυνο, μόνο εσύ είσαι αρκετά
έξυπνος για να μαντέψεις τα
σχέδια του Άρχοντα του Σκότους...»
«Εννοείς πως σχεδιάΖει κάτι σχετικό μ' εμένα;» ρώτησε ευθύς ο
Χάρι.
«Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;» αντιγύρισε την ερώτηση ο Φινέας Νίγκελους ενώ περιεργαΖόταν
βαριεστημένα τα μεταξωτά γάντια του. «Και τώρα, με συγχωρείς, μα
έχω καλύτερα πράγματα να
κάνω απ' το
456
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να ακούω τις εφηβικές ανησυχίες σου... καλή σου μέρα». Και με τα
λόγια αυτά, βγήκε από το
πορτρέτο του κι εξαφανίστηκε.
«Φύγε, λοιπόν!» φώναξε ο Χάρι στην άδεια κορνίζα . «Και πες στον
Ντάμπλντορ ευχαριστώ, με

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

υποχρέωσε!»
Ο άδειος μουσαμάς απέμεινε βουβός. Βράζοντας από θυμό ο Χάρι
τράβηξε πίσω το μπαούλο,
στα πόδια του κρεβατιού του, κι ύστερα ρίχτηκε μπρούμυτα στα
σκοροφαγωμένα στρωσίδια κι
έκλεισε σφιχτά τα μάτια του, με το κορμί βαρύ και μουδιασμένο.
Ένιωθε σαν να είχε ταξιδέψει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα... του
φαινόταν απίστευτο ότι πριν από
είκοσι τέσσερις ώρες τον πλησίασε η Τσο Τσανγκ κάτω από το γκι...
ήταν τόσο κουρασμένος...
φοβόταν να κοιμηθεί... ο Ντάμπλντορ του είπε να μείνει... αυτό
έπρεπε να σημαίνει πως
μπορούσε να κοιμηθεί... αλλά φοβόταν... κι αν ξαναγινόταν φίδι;
ΒούλιαΖε στις σκιές...
Ήταν σαν να υπήρχε μια ταινία στο μυαλό του που σε λίγο θ' άρ-χιΖε
να προβάλλεται.
Περπατούσε σε έναν έρημο διάδρομο. Κατευθυνόταν προς μιαν απλή
μαύρη πόρτα, περνώντας
ανάμεσα από τραχείς πέτρινους τοίχους που φωτίΖονταν με δαυλούς.
Προσπέρασε, αριστερά
του, την ανοιχτή πόρτα του κλιμακοστασίου...
Έφτασε στη μαύρη πόρτα αλλά δεν μπορούσε να την ανοίξει... την
κοίταξε ποθώντας
απελπισμένα να μπει μέσα... εκεί βρισκόταν κάτι που ήθελε με όλη
τη δύναμη της ψυχής του...
ένα έπαθλο που ξεπερνούσε όλα τα όνειρα του... αν σταματούσε να
τον τσούΖει το σημάδι... θα
μπορούσε να σκεφτεί πιο καθαρά...
«Χάρι», ακούστηκε η φωνή του Ρον σαν να ερχόταν από πολύ μακριά.
«Η μαμά λέει ότι το
φαγητό είναι έτοιμο, αλλά θα σου φυλάξει ένα πιάτο αν δε θέλεις να
σηκωθείς από το κρεβάτι».
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του, όμως ο Ρον είχε βγει ήδη από το
δωμάτιο.
Δε θέλει να μείνει μόνος του μαζίμου, σκέφτηκε ο Χάρι. Ύστερα από
αυτά που άκουσε να λέει ο
Μούντι...
Προφανώς κανένας δεν ήθελε να μείνει μόνος μαΖί" του τώρα που
ήξεραν ποιος είχε μπει μέσα
του.
Δε θα κατέβαινε για βραδινό δε θα τους επέβαλλε την παρουσία του.
Άλλαξε πλευρό και ύστερα
από λίγο τον ξαναπήρε ο ύπνος. Ξύπνησε πολύ αργότερα, τις πρώτες
πρωινές ώρες, με το
στομάχι του να τον θερίζει από την πείνα. Δίπλα του ο Ρον
ροχάλιζε. Κοίταξε
γύρω του με μισόκλειστα μάτια. Όταν διέκρινε τη σιλουέτα του Φινέα Νίγκελους στο πορτρέτο
του, σκέφτηκε ότι τον είχε στείλει ο Ντάμπλντορ να τον προσέχει
μην επιτεθεί σε κανέναν άλλον.
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Ένιωσε πάλι πως ήταν μαγαρισμένος. Κάπου μετάνιωνε που υπάκουσε
τον Ντάμπλντορ... αν
ήταν έτσι η Ζωή του στην Γκρί-μολντ Πλέις, κάλλιο το 'χε να
γυρίσει στην οδό Πριβέτ.
Την επομένη, όλοι οι άλλοι πέρασαν το πρωινό τους κρεμώντας
χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ο
Χάρι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσο ευδιάθετο τον Σείριο τραγουδούσε
τα κάλαντα πανευτυχής που
δε θα έκανε μόνος του Χριστούγεννα. Το τραγούδι του έφτανε ως το
παγωμένο σαλόνι όπου
καθόταν μόνος του ο Χάρι, χαΖεύοντας από το παράθυρο τον ουρανό
που γινόταν ολοένα πιο
λευκός από την απειλή του χιονιά. Μέσα του ένιωθε μιαν άγρια
ευχαρίστηση που έδινε στους
άλλους την ευκαιρία να τον κουτσομπολέψουν, όπως έκαναν το δίχως
άλλο. Το μεσημέρι, όταν
άκουσε την κυρία Ουέ-σλι να φωνάΖει το όνομα του από τις σκάλες,
την αγνόησε κι ανέβηκε έναν
όροφο πιο πάνω.
Κατά τις έξι το απόγευμα χτύπησε το κουδούνι και η κυρία Μπλοκ
άρχισε πάλι να τσιρίζει.
Υποθέτοντας ότι ήταν ο Μάντουνγκους ή κάποιος άλλος από το Τάγμα,
ο Χάρι βολεύτηκε πιο
άνετα στο δωμάτιο του Ωραιόραμφου όπου κρυβόταν. Προσπαθούσε να
αγνοήσει την πείνα που
τον θέριζε καθώς τάίζε με ψόφιους ποντικούς τον ιιππόγρυπα.
Αναπήδησε τρομαγμένος λοιπόν
όταν, λίγα λεπτά αργότερα, κάποιος χτύπησε δυνατά την πόρτα.
«Ξέρω πως είσαι εκεί», ακούστηκε η φωνή της Ερμιόνης. «Βγες, σε
παρακαλώ, θέλω να
μιλήσουμε».
«Από πού ξεφύτρωσες εσύ;» τη ρώτησε ο Χάρι καθώς άνοιγε την πόρτα.
Την ίδια στιγμή ο
Ωραιόραμφος έξυνε με το πόδι του τα άχυρα που ήταν στρωμένα στο
πάτωμα, αναΖητώντας
απομεινάρια ποντικών που ίσως του έπεσαν από το στόμα. «Νόμιζα πως
θα πήγαινες για σκι με
τη μαμά και τον μπαμπά σου».
«Για να σου πω την αλήθεια, δε μου πολυαρέσει το σκι»,
εκμυστηρεύτηκε η Ερμιόνη.
«Αποφάσισα λοιπόν να έρθω εδώ για τα Χριστούγεννα». Τα μαλλιά της
ήταν πασπαλισμένα με
χιόνι και τα μαγουλά της ρόδινα από το κρύο. «Αλλά μην το πεις
στον Ρον, του είπα ότι
τρελαίνομαι για σκι επειδή γέλαγε σαν χάχας. Η μαμά κι ο
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μπαμπάς απογοητεύτηκαν λιγάκι, αλλά τους είπα ότι όλοι οι καλοί
μαθητές θα μείνουν στο
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"Χόγκουαρτς" να μελετήσουν για τις εξετάσεις. θέλουν να γράψω
καλά, γι' αυτό έδειξαν
κατανόηση. Και τώρα», είπε κοφτά, «πάμε στο δωμάτιο σου. Η κυρία
Ουέσλι έχει ανάψει φωτιά
στο τζάκικι έστειλε μερικά σάντουιτς».
Ο Χάρι την ακολούθησε στο δεύτερο πάτωμα. Όταν μπήκε στο δωμάτιο,
προς μεγάλη του
έκπληξη είδε πως τον περίμεναν ο Ρον και η Τζίνι, καθισμένοι στο
κρεβάτι του Ρον.
Η Ερμιόνη έβγαλε το μπουφάν της. «Ήρθα με το λεωφορείο των
ιπποτών», εξήγησε αεράτα πριν
προλάβει να μιλήσει ο Χάρι. «Ο Ντάμπλντορ μου είπε το ίδιο πρωί τα
καθέκαστα, αλλά έπρεπε
να περιμένω να τελειώσει επίσημα το τετράμηνο για να φύγω. Η
Άμπριτζ έχει φρυάξει που
εξαφανιστήκατε κάτω από τη μύτη της, αν και ο Ντάμπλντορ της είπε
ότι ο κύριος Ουέσλι
βρίσκεται στο νοσοκομείο και σας έδωσε άδεια να τον επισκεφτείτε.
Λοιπόν...» είπε και κάθισε
δίπλα στην Τζίνι.
Όλοι μαΖί" γύρισαν και κοίταξαν τον Χάρι.
«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Καλά», απάντησε ξερά εκείνος.
«Μη μου λες ψέματα, Χάρι», έκανε ανυπόμονα η κοπέλα. «Ο Ρον και η
Τζίνι λένε ότι κρύβεσαι
από τότε που γυρίσατε από το νοσοκομείο».
«Έτσι σου είπαν;» Ο Χάρι αγριοκοίταξε τον Ρον και την Τζίνι. Ο
φίλος του έσκυψε το κεφάλι αλλά
η Τζίνι ανταπέδωσε απτόητη το βλέμμα του.
«Κρύβεσαι!» του είπε. «Δεν ήθελες να μας δεις στα μάτια σου!»
«Εσείς δε θέλατε να με δείτε στα μάτια σας!» αντέτεινε θυμωμένα
εκείνος.
«Μ
άλλον δεν έτυχε να διασταυρωθούν τα βλέμματα σας», παρενέβη η
Ερμιόνη με ένα χαμόγελο
στα χείλη.
«Πολύ αστείο», νευρίασε ο Χάρι και τους γύρισε την πλάτη.
«Ήταν μια ανόητη παρεξήγηση», είπε η Ερμιόνη. «ωρέα μου είπαν οι
άλλοι τι ακούσατε χθες με
τα επιμηκυντικά αφτιά...»
«Μπα;» γρύλισε ο Χάρι χαΖεύοντας το χιόνι από το παράθυρο, με τα
χέρια του στις τσέπες. «Με
κουτσομπολεύατε, ε; Δε βαριέσαι, το έχω συνηθίσει».
«Εμείς θέλαμε να σου μιλήσουμε, Χάρι», πήρε το λόγο η Τζίνι, «αλλά
εσύ κρυβόσουν από τότε
που γυρίσαμε...»
459
«Δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν», την έκοψε ο Χάρι, που
φούντωνε όλο και περισσότερο.
«Τότε είσαι πολύ ηλίθιος», είπε θυμωμένη η Τζίνι, «γιατί ο μόνος
γνωστός σου που μπήκε κάποτε
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μέσα του ο Ξέρεις-Ποιος είμαι εγώ, και θα έπρεπε να με ρωτήσεις
πώς ήταν».
Ο Χάρι κοκάλωσε μόλις συνειδητοποίησε τι του είπε. Αμέσως
γύρισε προς το μέρος της.
«Αυτό το είχα ξεχάσει», είπε.
«Τυχερέ», σχολίασε παγερά η Τζίνι.
«Συγγνώμη», ψέλλισε ο Χάρι και το εννοούσε. «Δηλαδή... δε νομίσεις
ότι μπήκε μέσα μου;»
«Για πες μου, θυμάσαι όλα όσα έχεις κάνει;» ρώτησε η Τζίνι. «Μήπως
έχεις κενά μνήμης,
περιόδους όπου δε θυμάσαι πού ήσουν
και τι έκανες;»
Ο Χάρι έστυψε το μυαλό του. «Όχι», απάντησε. «Τότε δε σε κατέχει ο
Ξέρεις-Ποιος», δήλωσε
απλά η Τζίνι. «Όταν
κατείχε εμένα, είχα μεγάλα κενά μνήμης. Βρισκόμουν κάπου και
δεν ήξερα πώς είχα φτάσει εκεί».
Ο Χάρι δεν τολμούσε να το πιστέψει αλλά ένιωσε την καρδιά
του ξαλαφρωμένη χωρίς να το θέλει.
«Όμως... αυτό το όνειρο με τον μπαμπά σου και το φίδι...» «Χάρι,
έχεις ξαναδεί παρόμοια
όνειρα», του θύμισε η Ερμιόνη.
«Και πέρυσι είχες φευγαλέες εικόνες του Βόλντεμορτ».
«Άλλο αυτό», είπε ο Χάρι. «Τώρα ήμουν μέσα στο φίδι. Ήταν
σαν να ήμουν εγώ το φίδι... Κι αν με μετέφερε ο Βόλντεμορτ στο
Λονδίνο...;»
«Κάποτε, επιτέλους, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο Το "Χόγκουαρτς"
και η ιστορία του», είπε
αγανακτισμένη η Ερμιόνη. «Τότε, ίσως θυμηθείς ότι δεν μπορείς να
διακτινιστείς μέσα στο κάστρο. Ακόμη κι ο Βόλντεμορτ δε θα μπορούσε να σε απαγάγει από
το κρεβάτι σου».
«Δεν το κούνησες από το κρεβάτι σου, φιλαράκι», συμπλήρωσε
ο Ρον. «Σε είδα που στριφογύριΖες στον ύπνο σου τουλάχιστον για
ένα ολόκληρο λεπτό προτού σε ξυπνήσουμε».
Ο Χάρι βάλθηκε να βαδίΖει πάνω-κάτω βυθισμένος στις σκέψεις του.
Όλα όσα του έλεγαν δεν
ήταν μόνο παρηγορητικά, ήταν και λογικά... Πήρε αφηρημένα ένα
σάντουιτς από το δίσκο και το
δάγκωσε λαίμαργα.
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Τελικά, δεν είμαι εγώ το όπλο, σκέφτηκε. Η καρδιά του πλημμύρισε
με τόση ανακούφιση και
ευτυχία, που του ήρθε να σιγοντά-ρει με τον Σείριο. Ο νονός του
εκείνη τη στιγμή περνούσε
μπροστά από την πόρτα τους για να ανέβει στο δωμάτιο του
Ωραιόραμφου, τραγουδώντας με
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όλη τη δύναμη της φωνής του: «Καλήν ημέραν, ιππόγρυπες, κι αν
είναι ο ορισμός σας...»
Πώς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να γυρίσει στην οδό Πριβέτ για τα
Χριστούγεννα; Η χαρά του
Σείριου που το σπίτι του ήταν γεμάτο κόσμο, και ειδικά γιατί είχε
κοντά του τον Χάρι, ήταν
μεταδοτική. Δε θύμιΖε σε τίποτα το Βλοσυρό οικοδεσπότη του
καλοκαιριού τώρα έδειχνε
αποφασισμένος να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι του όσο και στο
«Χόγκουαρτς» — αν όχι
περισσότερο — και γι' αυτό είχε ριχτεί με τα μούτρα στις
χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες. Είχε
καθαρίσει και διακοσμήσει το χώρο με τη Βοήθεια τους, έτσι που την
παραμονή των
Χριστουγέννων το σπίτι ήταν αγνώριστο. Από τους καλογυαλισμένους
πολυελαίους δεν
κρέμονταν πια αράχνες αλλά γιρλάντες από γκι με ασημιές και
χρυσαφιές σερπαντίνες λο-φάκια
μαγικού χιονιού λαμπύριζαν πάνω στα ξεφτισμένα χαλιά ένα τεράστιο
χριστουγεννιάτικο δέντρο,
στολισμένο με Ζωντανές νεράίδες, που το έφερε ο Μάντουνγκους,
έκρυβε την ταπισερί με το
οικογενειακό δέντρο του Σείριου, κι ακόμη και τα βαλσαμωμένα
κεφάλια των ξωτικών στη σκάλα
φορούσαν αγιοβασιλιάτικους σκούφους και γενειάδες.
Ο Χάρι ξύπνησε το πρωί των Χριστουγέννων βρίσκοντας ένα βου-ναλάκι
δώρα στα πόδια του
κρεβατιού του, ενώ ο Ρον είχε ήδη αρχίσει ν' ανοίγει τα δικά του
πακέτα, που ήταν κάπως
περισσότερα.
«Είχαμε καλή ψαριά φέτος», πληροφόρησε τον Χάρι μέσα από ένα
σύννεφο χαρτιών
περιτυλίγματος. «Σ' ευχαριστώ για την πυξίδα σκουπόξυλου. Το δώρο
σου είναι πολύ καλύτερο
από της Ερμιόνης μου αγόρασε έναν προγραμματιστή μελέτης...»
Ο Χάρι ανασκάλεψε τα δώρα του και βρήκε ανάμεσα τους ένα με το
γραφικό χαρακτήρα της
Ερμιόνης. Είχε χαρίσει και σ' εκείνον ένα βιβλίο που έμοιαΖε με
ημερολόγιο, μόνο που, όταν
γύριΖες μια σελίδα, έλεγε δυνατά φράσεις όπως: «Αν σήμερα δε
διαβάσεις, αύριο θα κλάψεις!»
Ο Σείριος και ο Λούπιν δώρισαν στον Χάρι μια θαυμάσια σειρά
461
βιβλίων που είχε τον τίτλο Πρακτικός Οδηγός Αμυντικής Μαγείας και
η Χρήση του Ενάντια στις
Σκοτεινές Τέχνες, με καταπληκτικές έγχρωμες κινούμενες εικόνες για
όλα τα ξόρκια και τις
κατάρες που περιέγραφαν. Ο Χάρι φυλλομέτρησε ανυπόμονα τον πρώτο
τόμο και διαπίστωσε
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πως θα ήταν πολύ χρήσιμος για να προγραμματίσει τα μαθήματα των
Σίγμα-Νι. Ο Χάγκριντ του
είχε στείλει ένα καφετί γούνινο πορτοφόλι με μυτερά δόντια, που
ήταν προφανώς κάποιος
αντικλεπτικός μηχανισμός μόνο που, δυστυχώς, αν τολμούσε να βάλει
μέσα τα χρήματα του, θα
του ξέσκίΖαν τα χέρια. Το δώρο της Τονκς ήταν ένα μικρό
αυτοκινούμενο μοντέλο της Αστραπής,
που μόλις το είδε ο Χάρι να πετά στο δωμάτιο, νοστάλγησε το
κανονικό του σκουπόξυλο. Ο Ρον
του είχε χαρίσει ένα τεράστιο κουτί καραμέλες με όλες τις γεύσεις,
ο κύριος και η κυρία Ουέσλι το
καθιερωμένο πλεκτό πουλόβερ και μερικά γλυκίσματα, κι ο Ντό-μπι
ένα φρικαλέο πίνακα, που ο
Χάρι υποψιαΖόταν πως είχε φτιάξει το ίδιο το ξωτικό. Καθώς τον
γύριΖε ανάποδα για να δει αν
έδειχνε καλύτερος, ο Φρεντ κι ο Τζορτζ διακηνίστηκαν στα πόδια του
κρεβατιού του με ένα
δυνατό κρακ.
«Καλά Χριστούγεννα», είπε ο ΤζΟΡΤζ. «Μην κατεβείτε ακόμη κάτω».
«Γιατί;» ρώτησε ο Ρον.
«Κλαίει πάλι η μαμά», εξήγησε κατσουφιασμένος ο Φρεντ. «Ο Πέρσι
της έστειλε πίσω το
πουλόβερ».
«Χωρίς ούτε καν ένα σημείωμα», πρόσθεσε ο Τζορτζ. «Δεν πήγε να δει
τον μπαμπά, δε ρώτησε
καν πώς είναι».
«Προσπαθήσαμε να την παρηγορήσουμε», συνέχισε ο Φρεντ Ζυγώνοντας
να δει από κοντά το
πορτρέτο του Χάρι. «Της είπα ότι ο Πέρσι είναι ένας σωρός
ποντικοκούραδα».
«Αλλά δεν έγινε τίποτα», συμπλήρωσε ο Τζορτζ παίρνοντας ένα
σοκολατένιο βάτραχο. «Έτσι,
ανέλαβε ο Λούπιν. Ας τον αφήσουμε λοιπόν να της φτιάξει το κέφι
πριν κατέβουμε για πρωινό».
«Αλήθεια, αυτό εδώ τι είναι;» ρώτησε ο Φρεντ καθώς περιεργα-Ζόταν
τον πίνακα του Ντόμπι.
«Μου θυμίΖει ουρακοτάγκο με μαυρισμένα μάτια».
«Ο Χάρι είναι!» αναφώνησε ο Τζορτζ κι έδειξε το πίσω μέρος του
πίνακα. «Το γράφει εδώ!»
«Φτυστός είναι!» χαμογέλασε ο Φρεντ. Ο Χάρι του πέταξε το
καινούργιο ημερολόγιο μελέτης το
βιβλίο χτύπησε στον τοίχο, έπεσε
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στο πάτωμα και τιτίβισε χαρούμενα: «Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο
απελέκητο!»
Σηκώθηκαν και ντύθηκαν άκουγαν τους ενοίκους του σπιτιού να
εύχονται «καλά Χριστούγεννα» ο
ένας στον άλλον. Στη σκάλα συνάντησαν την Ερμιόνη.
«Σ' ευχαριστώ για το βιβλίο, Χάρι», είπε γεμάτη χαρά. «Είχα από
καιρό Βάλει στο μάτι το Η Νέα
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θεωρία της Αριθμολογίας^. Και το άρωμα που μου δώρισες είναι πολύ
ασυνήθιστο, Ρον».
«Κανένα πρόβλημα», έκανε εκείνος. «Για ποιον είναι αυτό;» πρόσθεσε
δείχνοντας το
καλοτυλιγμένο πακέτο που κρατούσε στα χέρια της,
«Για τον Κρίτσερ», απάντησε Ζωηρά η Ερμιόνη.
«ΕλπίΖω να μην είναι ρούχα», την προειδοποίησε ο Ρον. «θυμάσαι τι
είπε ο Σείριος για τον
Κρίτσερ: ξέρει πολλά, δεν μπορούμε να τον ελευθερώσουμε!»
«Δεν είναι ρούχα», τον ενημέρωσε η Ερμιόνη, «αλλά, αν περνούσε απ'
το χέρι μου, θα του έδινα
κάτι για να ξεφορτωθεί αυτό το ρυπαρό κουρέλι που φοράει. Όχι,
είναι ένα πολύχρωμο
πάπλωμα, σκέφτηκα ότι θα ομορφύνει το δωμάτιο του».
«Ποιο δωμάτιο;» τη ρώτησε ο Χάρι χαμηλώνοντας τη φωνή του, μιας
και περνούσαν μπροστά
από το πορτρέτο της μητέρας του Σείριου.
«Ο Σείριος λέει ότι δεν είναι ακριβώς δωμάτιο αλλά μάλλον κάτι
σαν... σαν φωλιά», εξήγησε η
Ερμιόνη. «Κοιμάται κάτω από το λέβητα, σ' εκείνο το ντουλάπι έξω
από την κουΖίνα».
Όταν έφτασαν στην κουΖίνα, βρήκαν μόνο την κυρία Ουέσλι. Στεκόταν
στην πυροστιά και τους
ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» με πνιχτή φωνή σαν να ήταν
συναχωμένη. Τα παιδιά απέφυγαν
να την κοιτάξουν στα μάτια.
«Ώστε αυτό είναι το δωμάτιο του Κρίτσερ;» ρώτησε ο Ρον πλησιαΖοντας μια παλιά πόρτα
απέναντι από το κελάρι. Ο Χάρι δεν την είχε δει ποτέ να ανοίγει.
«Ναι», απάντησε κάπως νευρικά η Ερμιόνη. «Ε... καλύτερα να
χτυπήσουμε».
Ο Ρον χτύπησε την πόρτα αλλά δεν πήρε απόκριση.
«Δε θα είναι μέσα», σχολίασε κι άνοιξε χωρίς άλλη καθυστέρηση.
«Μπλιαξ!»
Ο Χάρι κοίταξε μέσα. Το μεγαλύτερο μέρος του ντουλαπιού κα463
ταλάμβανε ένας τεράστιος, παμπάλαιος λέβητας στο δάπεδο, κάτω από
τις σωληνώσεις, ο
Κρίτσερ είχε φτιάξει κάτι σαν φωλιά. Κουρέλια και πενταβρόμικες
κουβέρτες ήταν στοιβαγμένα σ'
ένα σωρό ενώ στο κέντρο τους σχηματιΖόταν μια μικρή γούβα που
φανέρωνε το σημείο όπου
κουλουριαΖόταν ο Κρίτσερ για να κοιμηθεί τη νύχτα. Πάνω στα
στρωσίδια ήταν σκορπισμένα
ξεροκόμματα και μουχλιασμένα κομμάτια τυρί. Σε μια γωνιά
λαμπύριΖαν διάφορα μικροαντικείμενα και νομίσματα, που ο Χάρι υπέθεσε πως είχε αρπάξει
ο Κρίτσερ για να τα σώσει
από την εκκαθαριστική εκστρατεία του Σείριου, καθώς και οι
οικογενειακές φωτογραφίες με τις
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ασημένιες κορνίζες που πέταξε το καλοκαίρι ο νονός του. Μπορεί τα
τζάμια να είχαν σπάσει στις
κορνίζες, αλλά τα ασπρόμαυρα ανθρωπάκια δεν έπαυαν να τον
κοιτάΖουν αγέρωχα μ' ένα
σφίξιμο στην καρδιά, ανάμεσα τους διέκρινε τη μελαχρινή γυναίκα με
τα βαριά βλέφαρα, τη δίκη
της οποίας παρακολούθησε από την κιβωτό των στοχασμών του
Ντάμπλντορ: την Μπέλατριξ
Λεστρέιντζ. Απ' ότι φαινόταν, η φωτογραφία της ήταν η αγαπημένη
του Κρίτσερ την είχε
τοποθετήσει μπροστά απ' όλες τις άλλες κι είχε κολλήσει το
τζάμι με σελοτέίπ.
«θ' αφήσω εδώ το δώρο του», είπε η Ερμιόνη, ακουμπώντας το
πακέτο στο κέντρο της κοιλότητας που σχηματιΖόταν στα στρωσίδια.
Έπειτα, έκλεισε αθόρυβα
πίσω της την πόρτα, «θα το βρει όταν γυρίσει», είπε.
Την ίδια στιγμή βγήκε από το κελάρι ο Σείριος, κρατώντας μια
μεγάλη γαλοπούλα. «Τώρα που το σκέφτομαι», είπε, «είδε κανείς
σας τον Κρίτσερ;»
«Έχω να τον δω από τη νύχτα που φτάσαμε εδώ», σχολίασε ο
Χάρι. «Τότε που τον έδιωξες από την κουΖίνα».
«Τώρα που το λες...» έσμιξε τα φρύδια του ο Σείριος, «νομίΖω πως
αυτή ήταν η τελευταία φορά
που τον είδα κι εγώ... Σίγουρα
κρύβεται κάπου στους επάνω ορόφους».
«Δε φαντάΖομαι να έφυγε...;» ρώτησε ο Χάρι. «θέλω να πω, όταν του
είπες "έξω", μήπως νόμιΖε
ότι εννοούσες "έξω από το σπίτι",
Σείριε;»
«Μπα, το σπιτικό ξωτικό δεν μπορεί να φύγει αν δεν του δώσεις
ρούχα. Είναι δεμένο με το σπίτι της οικογένειας», απάντησε ο
Σείριος. «Αν το θέλουν πραγματικά,
μπορούν να βγουν από το σπίτι», αντέτεινε ο Χάρι. «Ο Ντόμπι βγήκε
πριν από τρία χρόνια από
το σπίτι των
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Μαλφόι για να με προειδοποιήσει να φυλάγομαι. Κατόπιν, βέβαια,
τιμώρησε τον εαυτό του, αλλά
πάντως Βγήκε».
Ο Σείριος φάνηκε προς στιγμήν λίγο ανήσυχος, «θα ψάξω αργότερα να
τον βρω», είπε αμέσως
μετά. «Σίγουρα θα είναι κάπου επάνω και θα βαλαντώνει στο κλάμα
αγκαλιά με κάνα μεσοφόρι
της μητέρας μου. Βέβαια, μπορεί να σύρθηκε στο στεγνωτήριο και να
τα κακάρωσε... μα δεν
τρέφω και πολλές ελπίδες».
Ο Φρεντ, ο Τζορτζ κι ο Ρον έβαλαν τα γέλια η Ερμιόνη όμως τους
αγριοκοίταξε.
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Μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέΖΙ, οι Ουέσλι, ο Χάρι και η Ερμιόνη
σχεδίαΖαν να επισκεφτούν
τον κύριο Ουέσλι, συνοδευόμενοι από τον Τρελομάτη και τον Λούπιν.
Ο Μάντουνγκους εμφανίστηκε πάνω στην ώρα για τη χριστουγεννιάτικη πουτίγκα είχε
καταφέρει να «δανειστεί» για την
περίσταση ένα αυτοκίνητο, γιατί το μετρό δε λειτουργούσε ανήμερα
τα Χριστούγεννα. Το
αυτοκίνητο, που ο Χάρι αμφέβαλλε αν παραχωρήθηκε με την άδεια του
ιδιοκτητη του,
μεγεθύνθηκε με ένα ξόρκι και πήρε τις διαστάσεις του παλιού Φορντ
Άνγκλια των Ουέσλι. Αν και
εξωτερικά το μέγεθος του φαινόταν φυσιολογικό, μέσα χώρεσαν δέκα
άτομα με τον Μάντουνγκους στο τιμόνι. Η κυρία Ουέσλι δίστασε λίγο πριν μπει ο
Χάρι ήξερε ότι μέσα της
συγκρινόταν η αντιπάθεια της για τον Μάντουνγκους με την απέχθεια
της να μετακινείται χωρίς
μαγικά μέσα μεταφοράς. Τελικά όμως θριάμβευσαν η παγωνιά της
ατμόσφαιρας και οι εκκλήσεις
των παιδιών της, και κάθισε στο πίσω κάθισμα, ανάμεσα στον Φρεντ
και τον Μπιλ.
Η διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο ήταν σύντομη γιατί στους δρόμους
υπήρχε ελάχιστη κίνηση.
Μερικοί μάγοι και μάγισσες περπατούσαν κλεφτά στον έρημο κατά τ'
άλλα δρόμο, για να
επισκεφτούν το νοσοκομείο. Ο Χάρι και οι υπόλοιποι βγήκαν από το
αυτοκίνητο, ενώ ο
Μάντουνγκους πάρκαρε στο επόμενο στενό κι έμεινε μέσα να τους
περιμένει. Πλησίασαν δήθεν
αδιάφορα τη βιτρίνα που περιείχε την κούκλα με το πράσινο νάιλον
φόρεμα και ένας ένας
πέρασαν μέσα από το τζάμι.
Στην αίθουσα υποδοχής επικρατούσε ευχάριστο και γιορταστικό κλίμα:
οι κρυστάλλινες σφαίρες
που φωτίΖαν τον Άγιο Μάνγκο είχαν βαφτεί χρυσοκόκκινες κι έμοιαΖαν
με γιγάντιες χριστουγεννιάτικες μπάλες όλες οι πόρτες ήταν στολισμένες με γκι και σε κάθε
γωνιά λαμποκοπούσαν
κατάλευκα χριστουγεννιάτικα δέντρα με
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μαγικό χιόνι, παγοκρυστάλλους κι ένα χρυσό αστέρι στην κορφή. Είχε
λιγότερο κόσμο από την
προηγούμενη φορά. Καθώς όμως διέσχιζαν το χώρο υποδοχής, μια
μάγισσα με ένα μανταρίνι
σφηνωμένο στο αριστερό ρουθούνι της παραμέρισε τον Χάρι για να
περάσει μπροστά.
«Οικογενειακός καβγάς, ε;» χαμογέλασε η ξανθιά μάγισσα πίσω από το
γραφείο πληροφοριών.
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«Είστε η τρίτη που βλέπω σήμερα... Βλάβες από ξόρκια, τέταρτος
όροφος».
Βρήκαν τον κύριο Ουέσλι καθισμένο στο κρεβάτι, με μια ελαφρώς
μουδιασμένη έκφραση στο
πρόσωπο του. Τα απομεινάρια από τη γαλοπούλα που του είχαν
σερβίρει ήταν ακόμη μέσα σε
ένα δίσκο στα γόνατα του.
«Όλα καλά, Άρθουρ;» ρώτησε η κυρία Ουέσλι. Τον χαιρέτησαν όλοι και
του έδωσαν τα δώρα
τους.
«Καλά, καλά», είπε εκείνος με υπερβολική έμφαση. «Ε... δε
συνάντησες το θεραπευτή Σμέθγουικ,
έτσι δεν είναι;»
«Όχι», απάντησε καχύποπτα η κυρία Ουέσλι, «γιατί;»
«Τίποτα, τίποτα», έκανε εκείνος κι άρχισε να ξετυλίγει τα δώρα
του. «Λοιπόν, παιδιά, πώς
περάσατε σήμερα; Τι δώρα πήρατε για τα Χριστούγεννα; Ω, Χάρι! Αυτό
είναι υπέροχο!» Είχε
ανοίξει το δώρο του Χάρι που ήταν ένα σετ κατσαβίδια.
Η κυρία Ουέσλι δεν ικανοποιήθηκε με την απάντηση του. Καθώς ο
άντρας της έσκυβε μπροστά
για να σφίξει το χέρι του Χάρι, εκείνη κοίταξε τους επιδέσμους
κάτω από το νυχτικό του.
«Άρθουρ», είπε κοφτά, «σου άλλαξαν τους επιδέσμους. Γιατί σου
άλλαξαν μια μέρα νωρίτερα
τους επιδέσμους, Άρθουρ; Μου είχαν πει πως θα σ' τους αλλάξουν
αύριο».
«Τι;» έκανε φοβισμένος ο κύριος Ουέσλι και τράβηξε τα σκεπάσματα
του ως το πιγούνι. «Ε...
τίποτα, τίποτα... απλώς...»
Το διαπεραστικό βλέμμα της γυναίκας του, όμως, τον έκανε να
Ζαρώσει.
«Ε... μη συγχυστείς, Μόλι μου... να, ο Αύγουστος Πάι είχε μια
ιδέα... είναι εκπαιδευόμενος
θεραπευτής, ξέρεις, έκτακτο παιδί, με μεγάλο ενδιαφέρον για την...
την εναλλακτική ιατρική...
θέλω να πω... να, υπάρχει μια παραδοσιακή θεραπεία των Μαγκλ...
λέγεται ράμματα, Μόλι μου,
και είναι πολύ αποτελεσματικά στα... στα τραύματα των Μαγκλ...»
Η κυρία Ουέσλι έβγαλε έναν απειλητικό ήχο, κάτι σαν κραυγή
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και γρυλισμό συνάμα. Ο Λούπιν αποτραβήχτηκε και πήγε στο κρεβάτι
του Λυκάνθρωπου, που
δεν είχε επισκέπτες και κοίταΖε με ζίλια το μικρό πλήθος γύρω από
τον κύριο Ουέσλι ο Μπιλ
μουρμούρισε ότι ήθελε ένα φλιτζάνι τσάί κι ο Φρεντ με τον Τζορτζ
χαμογέλασαν κι έσπευσαν να
τον ακολουθήσουν.
«θέλεις να πεις», άρχισε η κυρία Ουέσλι, με φωνή που δυνάμωνε
προοδευτικά σε κάθε λέξη,
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δίχως να πάρει χαμπάρι ότι οι υπόλοιποι είχαν τραπεί σε φυγή, «πως
διακινδύνευσες την υγεία
σου με θεραπείες των Μαγκλ;»
«Δεν τη διακινδύνευσα, καλή μου Μόλι», είπε ιικέτευτικά ο κύριος
Ουέσλι, «απλώς... απλώς
σκεφτήκαμε με τον Πάι πως άξιΖε τον κόπο να το δοκιμάσουμε... μόνο
που, δυστυχώς... στα
συγκεκριμένα τραύματα δεν είχε τα αποτελέσματα που ελπίΖαμε...»
«Δηλαδή;»
«Να... ε... ξέρεις τι ακριβώς είναι τα ράμματα;» «θα έλεγα πως
ράβεις την πληγή», είπε με έναν
καγχασμό η κυρία Ουέσλι, «αλλά ακόμη κι εσύ, Άρθουρ, δεν μπορεί να
είσαι τόσο ηλίθιος...»
«θα ήθελα κι εγώ ένα φλιτζάνι τσάί», πετάχτηκε ο Χάρι και ευθύς
σηκώθηκε όρθιος.
Η Ερμιόνη, ο Ρον και η Τζίνι τον ακολούθησαν σχεδόν τρέχοντας.
Καθώς έκλεινε πίσω τους η
πόρτα, άκουσαν την κυρία Ουέσλι να ωρύεται: «ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ιδέα;»
«Ο αιώνιος μπαμπάς», κούνησε το κεφάλι της η Τζίνι καθώς
προχωρούσαν στο διάδρομο. «Άκου
ράμματα... αν είναι ποτέ δυνατόν...»
«Πάντως, να ξέρετε, είναι πολύ αποτελεσματικά σε μη μαγικά
τραύματα», εξήγησε η Ερμιόνη,
που δεν ήθελε να αδικήσει κανέναν. «Φαίνεται όμως πως υπάρχει
κάποια ουσία στο δηλητήριο
του φιδιού που τα λιώνει ή κάτι τέτοιο. Άραγε, πού είναι το
κυλικείο;»
«Στον πέμπτο», είπε ο Χάρι που θυμήθηκε την ταμπέλα στο γραφείο
πληροφοριών.
Έφτασαν στο τέρμα του διαδρόμου, πέρασαν από μια δίφυλλη πόρτα και
βρήκαν μια
σαραβαλιασμένη σκάλα με πολλά πορτρέτα αγριωπών θεραπευτών στον
τοίχο. Καθώς
ανέβαιναν, οι θεραπευτές τους φώναΖαν κάνοντας παράξενες
διαγνώσεις και συστήνοντας
απαίσιες θεραπείες. Ο Ρον θίχτηκε όταν ένας μάγος του Μεσαίωνα
διέγνωσε ότι πάσχει από
βαριάς μορφής πιτσιλίαση.
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«Και τι 'ναι αυτό, παρακαλώ;» Ζήτησε να μάθει μ' άγριο ύφος, καθώς
ο θεραπευτής τον
ακολουθούσε έξι πορτρέτα παρακάτω, παραμερίζοντας με σπρωξιές τους
ενοίκους τους.
«Μια φοβερή πάθηση του δέρματος, νεαρέ μου, που θα σε αφήσει πιο
βλογιοκομμένο και
αποκρουστικό απ' ότι είσαι τώρα...»
Τα αφτιά του Ρον κοκκίνισαν στη στιγμή. «Για πρόσεχε: τα λόγια
σου, εντάξει;»
«...μοναδική θεραπεία είναι να πάρεις το συκώτι ενός βατράχου, να
το δέσεις στο λαιμό σου και
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να μπεις γυμνός σε ένα βαρέλι με μάτια χελιών, μια νύχτα με
πανσέληνο...»
«Δεν έχω πιτσιλίαση!»
«Και τότε τι είναι αυτά τα απαίσια στίγματα στο πρόσωπο σου, νεαρέ
μου;»
«Φακίδες!» φώναξε νευριασμένος ο Ρον. «Γύρνα στο πορτρέτο σου και
παράτα με ήσυχο!»
Έπειτα στράφηκε στους άλλους, που συγκρατούσαν με δυσκολία τα
γέλια τους. «Ποιος όροφος
είναι αυτός;»
«ΝομίΖω ο πέμπτος», απάντησε η Ερμιόνη.
«Όχι, ο τέταρτος», είπε ο Χάρι, «άλλος ένας και...»
Αλλά μόλις πάτησε το πόδι του στο κεφαλόσκαλο, σταμάτησε απότομα
με τα μάτια καρφωμένα
στο παραθυράκι της δίφυ?\λης πόρτας, στην είσοδο ενός διαδρόμου με
την επιγραφή ΒΛΑΒΕΣ
ΑΠΟ ΞΟΡΚΙΑ. Ένας άντρας βρισκόταν από μέσα και τους κοίταζε με τη
μύτη κολλημένη στο
τζάμι. Είχε πυκνά ξανθά μαλλιά, φωτεινά γα-λαΖία μάτια και πλατύ
ηλίθιο χαμόγελο, που
αποκάλυπτε δυο σειρές κατάλευκα δόντια.
«Αμάν!» έκανε ο Ρον σαν τον είδε κι εκείνος.
«Δεν το πιστεύω», κοντανάσανε η Ερμιόνη. «Ο καθηγητής Λόκ-χαρτ!»
Ο παλιός καθηγητής τους της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών
άνοιξε την πόρτα και τους
πλησίασε. Φορούσε μια μακριά Βιολετιά ρόμπα. «Γεια σας, παιδιά!»
τους είπε. «θα ήρθατε,
φαντά-Ζομαι, για αυτόγραφο».
«Δεν άλλαξε καθόλου», ψιθύρισε ο Χάρι στην Τζίνι, που χαμογέλασε.
«Ε... τι κάνετε, κύριε καθηγητά;» ρώτησε με ένοχο ύφος ο Ρον. Ήταν
το δικό του χαλασμένο
ραβδί που προκάλεσε τόσο εκτεταμένες βλάβες στη μνήμη του καθηγητή
Λόκχαρτ, ώστε να
καταλήξει
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στον «Άγιο Μανγκο» αλλά επειδή ο Λόκχαρτ εκείνη τη στιγμή
προσπαθούσε να διαγράψει μόνιμα
τη μνήμη του Χάρι και του Ρον, ο Χάρι δεν τον Λυπόταν καθόλου
τώρα.
«Πολύ καλά, ευχαριστώ!» είπε διαχυτικά ο Λόκχαρτ βγάΖοντας μια
στραπατσαρισμένη πένα με
φτερό παγονιού από την τσέπη του. «Πόσα αυτόγραφα θέλετε; Γράφω
και καλλιγραφικά, ξέρετε!»
«Ε... ευχαριστούμε, προς το παρόν κανένα», απάντησε ο Ρον και
κοίταξε με ανασηκωμένα
φρύδια τον Χάρι.
«Κύριε καθηγητά, δε θα έπρεπε να βρίσκεστε στο θάλαμο σας αντί να
περιφέρεστε στους
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διαδρόμους;» ρώτησε ο Χάρι.
Το χαμόγελο έσβησε απο τα χείλη του Λόκχαρτ. Κοίταξε επίμονα τον
Χάρι και ρώτησε:
«ΓνωριΖόμαστε;»
«Ε... ναι», είπε το αγόρι. «Ήσαστε καθηγητής μας στο "Χόγκουαρτς", δε θυμάστε;»
«Καθηγητής;» επανέλαβε μπερδεμένος ο Λόκχαρτ. «Εγώ; Τι μου λες;»
είπε, και το χαμόγελο
ξαναγύρισε στα χείλη του με έναν τρόπο απότομο, σχεδόν τρομακτικό.
«Ότι ξέρετε, το
διδαχτήκατε, φα-ντάΖομαι, από μένα, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, τι θα
γίνει μ' εκείνα τα αυτόγραφα; θα
σας υπογράψω μια ντουΖίνα, να δώσετε και στους φίλους σας ώστε να
μη μείνει κανείς
παραπονεμένος!»
Την ίδια στιγμή όμως, ένα κεφάλι ξεπρόβαλε από μια πόρτα στο βάθος
του διαδρόμου κι
ακούστηκε μια φωνή: «Γκιλντρόι, κακό παιδί, πάλι έφυγες;» Μια
καλοσυνάτη θεραπεύτρια μ' ένα
χρυσαφί στεφάνι στα μαλλιά ήρθε προς το μέρος τους, χαμογελώντας
Ζεστά στον Χάρι και στους
υπολοίπους. «Α, έχεις επισκέψεις, Γκιλντρόι! Και μάλιστα, ανήμερα
τα Χριστούγεννα... Τι ωραία!
Ξέρετε, δεν τον επισκέπτεται κανείς, τον καημένο, κι αναρωτιέμαι
γιατί είναι τόσο
γλυκούλης!»
«Ήρθαν για αυτόγραφα!» είπε ο Γκιλνιρόι στη θεραπεύτρια χαρίΖοντας ακόμη ένα εκτυφλωτικό
χαμόγελο, «θέλουν πολλά και επιμένουν! ΕλπίΖω να φτάσουν οι
φωτογραφίες μου!»
«Τον ακούτε!» Η θεραπεύτρια έπιασε αγκαΖέ τον Λόκχαρτ και του
χαμογέλασε τρυφερά, σαν να
ήταν δίχρονο παιδί με πρόωρη ανάπτυξη. «Πριν από μερικά χρόνια
ήταν διάσημος. Ελπίσουμε
αυτή η μανία του να δίνει αυτόγραφο να είναι ένδειξη ότι θα
ξαναβρεί κάποτε τη μνήμη του.
Περάστε από δω. Είναι στην απομόνωση, ξέρετε, θα πρέπει να
ξεγλίστρησε την ώρα που
μοίραΖα τα δώρα... συνήθως κλειδώνουμε την πόρτα... δεν είναι
διόλου επικίνδυνος! Αλ469
λά», η φωνή της χαμήλωσε κι έγινε ψιθυριστή, «είναι επικίνδυνος
για τον εαυτό του, ο καημένος...
Δεν ξέρει ποιος είναι, φεύγει από το θάλαμο και δε θυμάται πώς να
γυρίσει... Χαίρομαι πολύ που
ήρθατε να τον δείτε».
«Βασικά...» άρχισε να λέει ο Ρον δείχνοντας αμήχανα προς τα επάνω,
«εμείς πηγαίναμε... ε...»
Το χαμόγελο της θεραπεύτριας όμως έκρυβε τέτοια προσμονή που ο Ρον
άφησε τη φράση του να
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σβήσει, χωρίς να εξηγήσει πως πήγαιναν να πιουν τσάί. Τα παιδιά
κοιτάχτηκαν απελπισμένα κι
ακολούθησαν στο διάδρομο τον Λόκχαρτ και τη γυναίκα.
«Να μη μείνουμε πολύ», ψιθύρισε ο Ρον.
Η θεραπεύτρια σημάδεψε με το ραβδί της μια πόρτα με την επιγραφή
θάλαμος Τζάνους θίκλι και
μουρμούρισε: «Άνοιξε!» Η πόρτα άνοιξε και η γυναίκα μπήκε πρώτη,
κρατώντας σταθερά τον
Γκιλντρόι απ' το μπράτσο. Τον οδήγησε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο
κρεβάτι του.
«Σ' αυτή την πτέρυγα έχουμε τους ασθενείς μακράς νοσηλείας»,
εξήγησε χαμηλόφωνα στον Χάρι,
τον Ρον, την Ερμιόνη και την Τζίνι. «Ξέρετε, αυτούς που έχουν
πάθει μόνιμες βλάβες από ξόρκια.
Φυσικά, με εντατική ιατρική φροντίδα, με φίλτρα, ξόρκια και λίγη
τύχη, μπορεί να παρουσιάσουν
κάποια βελτίωση. Ο Γκιλντρόι, για παράδειγμα, δείχνει να ανακτά
κάποια αυτογνωσία και ο
κύριος Μπόουντ έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση, ανακτά σταθερά
την ικανότητα του λόγου,
αν και προς το παρόν μιλά σε μια τελείως άγνωστη γλώσσα. Πρέπει
όμως να μοιράσω και τα
υπόλοιπα δώρα, σας αφήνω να τα πείτε».
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Ήταν φανερό ότι ο θάλαμος αυτός αποτελούσε
πια και τη μόνιμη
κατοικία των ενοίκων του. Υπήρχαν πολύ περισσότερα προσωπικά
αντικείμενα δίπλα στα
κρεβάτια τους απ' ότι στο θάλαμο του κυρίου Ουέσλι ο τοίχος του
Γκιλνιρόι, για παράδειγμα, ήταν
γεμάτος με φωτογραφίες του, όπου χαμογελούσε πλατιά και κουνούσε
το χέρι στους επισκέπτες.
Πολλές από αυτές έφεραν αφιερώσεις στον εαυτό του με δυσανάγνωστο,
παιδιάστικο γραφικό
χαρακτήρα. Μόλις η θεραπεύτρια τον κάθισε στην πολυθρόνα του, ο
Λόκχαρτ έβγαλε ένα πάκο
φωτογραφίες του κι άρχισε να τις υπογράφει μανιωδώς.
«Να τις βάλετε σε φακέλους», συνέστησε στην Τζίνι ρίχνοντας μία
μία στην αγκαλιά της τις
υπογεγραμμένες φωτογραφίες. «Δε με
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έχουν ξεχάσει, ξέρετε, παίρνω αμέτρητα γράμματα θαυμαστών... Η
Γκλάντις ΓκάνιΖεον μου
γράφει κάθε βδομάδα... μόνο που δεν ξέρω γιατί...» Σταμάτησε
απορημένος για λίγο κι ύστερα
ξαναβρή-κε το χαμόγελο του και συνέχισε να υπογράφει με ανανεωμένο
Ζήλο. «ΥποψιάΖομαι
λόγω της ομορφιάς μου...»
Στο απέναντι κρεβάτι ήταν ξαπλωμένος ένας μάγος με κιτρινιά-ρικο
πρόσωπο και πένθιμο ύφος,
που κοίταζε το ταβάνι μουρμού-ραγε μονάχος του χωρίς να έχει καμιά
επαφή με το περιβάλλον.
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Δύο κρεβάτια παρακάτω ήταν μια γυναίκα που όλο το κεφάλι της ήταν
καλυμμένο με πυκνό
τρίχωμα ο Χάρι θυμήθηκε ότι, στο δεύτερο έτος, είχε πάθει κάτι
παρόμοιο και η Ερμιόνη, μόνο
που ευτυχώς, στη δική της περίπτωση, δεν ήταν μόνιμη η βλάβη. Στο
βάθος, μια λουλουδάτη
κουρτίνα απομόνωνε δύο κρεβάτια και τους επισκέπτες τους από τον
υπόλοιπο θάλαμο.
«Τα δώρα σου, Άγκνες», είπε πρόσχαρα η θεραπεύτρια στη γυναίκα με
το τριχωτό πρόσωπο και
της έδωσε μερικά πακέτα. «Όπως βλέπεις, δε σε ξέχασαν. Κι ο γιος
σου, επίσης, έστειλε
κουκουβάγια και μας είπε ότι θα περάσει να σε δει το απόγευμα,
εντάξει;»
Η Άγκνες γάβγισε Ζωηρά.
«Κι εσένα, Μπρόντερικ, σου έστειλαν μια ωραία γλάστρα κι ένα
υπέροχο ημερολόγιο με ένα
διαφορετικό Ζωηρόχρωμο ιιππόγρυπα σε κάθε μήνα θα στολιστεί ο
χώρος, έτσι δεν είναι;»
ρώτησε η θεραπεύτρια τον άντρα που μουρμούραγε ολομόναχος. Έπειτα
τοποθέτησε στο
κομοδίνο του ένα άσχημο φυτό με μακριά πλοκάμια που κουνιόνταν και
κρέμασε με το ραβδί της
το ημερολόγιο στον τοίχο. «Και... α, φεύγετε κιόλας, κυρία
Λονγκμπότομ;»
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Η κουρτίνα στο βάθος του θαλάμου είχε
ανοίξει και δυο επισκέπτες
έβγαιναν στο στενό διάδρομο ανάμεσα στα κρεβάτια: μια αγέρωχη
ηλικιωμένη μάγισσα, ντυμένη
με ένα μακρύ πράσινο φόρεμα, μια σκοροφαγωμένη ρενάρ από πάνω και
μυτερό καπέλο στο
κεφάλι, το οποίο στόλιΖε ένας βαλσαμωμένος γύπας, και ξοπίσω της
με απελπισμένο ύφος... ο
Νέβιλ.
Ξάφνου, ο Χάρι κατάλαβε ποιοι ήταν οι ασθενείς στα δύο τελευταία
κρεβάτια. Κοίταξε
αλαφιασμένος ολόγυρα προσπαθώντας ^ να βρει έναν τρόπο να
περισπάσει την προσοχή των
άλλων, ώστε ' να μπορέσει ο Νέβιλ να φύγει ανενόχλητος κι
απαρατήρητος. Είχε :
γυρίσει όμως κι ο Ρον στο άκουσμα του ονόματος Λονγκμπότομ και,
πριν προλάβει να τον
εμποδίσει ο Χάρι, φώναξε: «Νέβιλ!»
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Ο Νέβιλ αναπήδησε και τραβήχτηκε σαν να πέρασε ξυστά από δίπλα του
μια σφαίρα.
«Εμείς είμαστε, Νέβιλ!» έκανε χαρούμενα ο Ρον καθώς σηκωνόταν
όρθιος. «Είδες... είναι εδώ ο
Λόκχαρτ! Εσύ ποιον επισκέφτηκες;»
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«Τα παιδιά είναι φίλοι σου, Νέβιλ, χρυσό μου;» είπε καταδεκτι-κά η
γιαγιά του Νέβιλ,
καρφώνοντας πάνω τους τα μάτια της.
Ο Νέβιλ είχε ένα ύφος σαν να παρακαλούσε να ανοίξει η γη να τον
καταπιεί. Το παχουλό
πρόσωπο του έγινε κατακόκκινο σαν παν-τζάρι κι έσκυψε το κεφάλι
αποφεύγοντας να τους
κοιτάξει.
«Α, μάλιστα», συνέχισε η γιαγιά του και έριξε στον Χάρι ένα
εξεταστικό βλέμμα ενώ συγχρόνως
του άπλωνε το κοκαλιάρικο ρυτιδωμένο χέρι της. «Ναι, ναι, ξέρω
ποιος είσαι. Ο Νέβιλ μου μιλά με
τα καλύτερα λόγια για σένα».
«Ε... ευχαριστώ», είπε ο Χάρι καθώς της έσφιγγε το χέρι. Ο Νέβιλ
δεν τον κοίταΖε είχε τα μάτια
του καρφωμένα στα πόδια του ενώ το πρόσωπο του αναψοκοκκίνιΖε
ολοένα περισσότερο.
«Κι εσείς οι δυο είσαστε προφανώς της οικογένειας Ουέσλι»,
πρόσθεσε η κυρία Λονγκμπότομ,
προσφέροντας ηγεμονικά το χέρι της στον Ρον και στην Τζίνι. «Ναι,
γνωρίΖω τους γονείς σας...
όχι καλά, φυσικά... είναι έκτακτοι άνθρωποι, θαυμάστοι... κι εσύ
πρέπει να είσαι η Ερμιόνη
Γκρέιντζερ;»
Η Ερμιόνη ξαφνιάστηκε που η κυρία Λονγκμπότομ ήξερε το όνομα της,
αλλά της έσφιξε το χέρι.
«Ναι, ο Νέβιλ μου έχει μιλήσει για σας. Τον βοηθήσατε σε πολλές
δυσάρεστες καταστάσεις,
σωστά; Είναι καλό παιδί», είπε, ρίχνοντας ένα αυστηρό βλέμμα στον
εγγονό της πάνω από την
οστεώδη μύτη της, «μα δεν έχει το ταλέντο του πατέρα του,
δυστυχώς». Κι έδειξε με ένα γνέψιμο
τα δύο κρεβάτια στο βάθος του θαλάμου, κάνοντας το βαλσαμωμένο
γύπα να τραμπαλιστεί
επικίνδυνα.
«Τι;» έκανε έκπληκτος ο Ρον. (Ο Χάρι θα του πάταγε το πόδι αλλά,
όταν φοράς τζιν αντί για
μανδύα, κάτι τέτοια δεν περνούν απαρατήρητα.) «Έχεις εδώ τον
μπαμπά σου, Νέβιλ;»
«Τι ακούω;» είπε κοφτά η κυρία Λονγκμπότομ. «Δεν έχεις πει στους
φίλους σου για τους γονείς
σου, Νέβιλ;»
Ο Νέβιλ πήρε βαθιά ανάσα, κοίταξε το ταβάνι κι έγνεψε αρνητικά. Ο
Χάρι τον λυπήθηκε μ' όλη
του την ψυχή, αλλά δεν έβρισκε τρόπο να τον βοηθήσει να βγει από
τη δύσκολη θέση.
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«Δεν έχεις κανένα Λόγο να ντρέπεσαι!» σχολίασε θυμωμένη η κυρία
Λονγκμπότομ. «Πρέπει να
είσαι περήφανος, Νέβιλ, περήφανος! Οι γονείς σου δε θυσίασαν τη
σωματική και ψυχική υγεία
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τους για να ντρέπεται ο μοναχογιός τους!»
«Δεν ντρέπομαι», είπε ξεψυχισμένα ο Νέβιλ, αποφεύγοντας ακόμη να
κοιτάξει τον Χάρι και τους
άλλους. Ο Ρον είχε ανασηκωθεί στις μύτες των ποδιών του,
προσπαθώντας να δει τους ασθενείς
των δύο τελευταίων κρεβατιών.
«Τότε, το δείχνεις με πολύ παράξενο τρόπο!» σχολίασε η γιαγιά του.
«Ο γιος μου και η γυναίκα
του», συνέχισε στρεφόμενη αγέρωχα προς τον Χάρι, τον Ρον, την
Ερμιόνη και την Τζίνι,
«Βασανίστηκαν μέχρι τρέλας από τους οπαδούς του Ξέρετε-Ποιου».
Αμέσως η Ερμιόνη και η Τζίνι έφεραν τα χέρια τους στο στόμα. Ο Ρον
σταμάτησε να
στραβολαιμιάΖει και γύρισε ντροπιασμένος το κεφάλι του.
«Ήταν χρυσούχοι, ξέρετε, κι έχαιραν μεγάλης εκτίμησης στην
κοινότητα των μάγων», συνέχισε
εκείνη. «Ήταν πολύ προικισμένα πλάσματα κι οι δυο τους. γι'
αυτό... ναι, Άλις, χρυσή μου, τι
είναι;»
Η μητέρα του Νέβιλ είχε βγει στο διάδρομο με το νυχτικό της. Δεν
είχε πια το παχουλό, πρόσχαρο
πρόσωπο που είχε δει ο Χάρι στη φωτογραφία των παλιών μελών του
Τάγματος του Φοίνικα,
εκείνη που του είχε δείξει ο Μούντι. Τώρα το πρόσωπο της ήταν
αδύνατο και με έντονα σημάδια
καταπόνησης, τόσο που τα μάτια της φάνταΖαν τεράστια, ενώ τα
μαλλιά της, που είχαν ασπρίσει,
ήταν θαμπά και ξεχτένιστα. Δε φάνηκε να θέλει να μιλήσει —ή ίσως
δεν μπορούσε— αλλά έκανε
νοήματα στον Νέβιλ κρατώντας κάτι στο απλωμένο χέρι της.
«Πάλι;» είπε κουρασμένα η κυρία Λονγκμπότομ. «Πολύ καλά, Άλις,
χρυσή μου, πολύ καλά... Παρ'
το, Νέβιλ, ότι κι αν είναι».
Ο Νέβιλ όμως είχε απλώσει ήδη το χέρι του και η μητέρα του άφησε
στη χούφτα του ένα
περιτύλιγμα από τσιχλόφουσκα.
«Πολύ ωραία, χρυσή μου», είπε με προσποιητό κέφι η γιαγιά του
Νέβιλ, χτυπώντας τη μητέρα
του στον ώμο.
Ο Νέβιλ όμως είπε ψιθυριστά: «Ευχαριστώ, μαμά».
Η μητέρα του επέστρεψε στο Βάθος του θαλάμου σιγοτραγουδώντας. Ο
Νέβιλ κοίταξε επιθετικά
τους άλλους, σαν να τους προκαλούσε να γελάσουν, αλλά ο Χάρι δεν
είχε αντικρίσει πιο θλιβερό
θέαμα στη Ζωή του.
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«Ώρα να πηγαίνουμε», ακούστηκε η κυρία Λονγκμπότομ καθώς φορούσε
τα μακριά πράσινα
γάντια της. «Χάρηκα που σας γνώρισα, παιδιά μου. Νέβιλ, πέταξε το
περιτύλιγμα στα σκουπίδια,
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σου έχει δώσει τόσο πολλά που φτάνουν να ταπετσάρεις ολόκληρο το
δωμάτιο σου».
Καθώς όμως έφευγαν, ο Χάρι ήταν σίγουρος πως είδε τον Νέ-βιλ να
κρύβει το περιτύλιγμα στην
τσέπη του.
Η πόρτα έκλεισε πίσω τους.
«Δεν είχα ιδέα», μουρμούρισε δακρυσμένη η Ερμιόνη.
«Ούτε κι εγώ», είπε βραχνά ο Ρον.
«Ούτε κι εγώ», ψέλλισε η Τζίνι.
Κοίταξαν όλοι τον Χάρι.
«Εγώ το ήξερα», παραδέχτηκε σκυθρωπά. «Μου το είχε πει ο
Ντάμπλντορ, αλλά του έδωσα το
λόγο μου να μην το πω σε κανέναν... γι' αυτό καταδικάστηκε η
Μπέλατριξ Λεστρέιντζ σε φυλάκιση
στο ΑΖκαμπάν γιατί έκανε στους γονείς του Νέβιλ τη βασανιστική
κατάρα μέχρι που έχασαν τα
λογικά τους».
«Η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ είναι υπεύθυνη γι' αυτό;» ψιθύρισε έντρομη
η Ερμιόνη. «Αυτή η γυναίκα
που έχει τη φωτογραφία της στη φωλιά του ο Κρίτσερ;»
Στο θάλαμο έπεσε σιωπή. Ξάφνου ακούστηκε η θυμωμένη φωνή του
Λόκχαρτ.
«Ακούστε να σας πω, δεν έμαθα καλλιγραφία χάρη γούστου εγώ!»
Σφραγισματική
Όπως αποδείχτηκε, ο Κρίτσερ κρυβόταν στη σοφίτα. Ο Σείριος είπε
ότι τον ξετρύπωσε εκεί πάνω,
βουτηγμένο στη σκόνη, να ψάχνει το δίχως άλλο για κειμήλια της
οικογένειας Μπλοκ, που θα τα
έκρυβε στο ντουλάπι του. Παρόλο που ο Σείριος φάνηκε
ικανοποιημένος με αυτή την εξήγηση, ο
Χάρι αισθανόταν μιαν αόριστη ανησυχία. Το ξωτικό είχε πολύ
καλύτερη διάθεση όταν έκανε την
επανεμφάνιση του, δε μουρμουρίΖε τόσο πολύ όσο πριν κι εκτελούσε
πιο υπάκουα τις διαταγές,
αν και ο Χάρι το τσάκωσε μερικές φορές να τον κοιτάΖει επίμονα.
Κάθε φορά όμως απόστρεφε
βιαστικά το βλέμμα όταν καταλάβαινε πως το αγόρι τον είχε
αντιληφθεί.
Ο Χάρι δεν ανέφερε τις αμυδρές υποψίες του στο νονό του. Ο Σείριος
είχε χάσει το κέφι του τώρα
που πέρασαν τα Χριστούγεννα. Όσο πλησίαΖε η μέρα της αναχώρησης
τους για το σχολείο, τόσο
πιο συχνά τον έπιαναν «οι ακεφιές του», όπως τις αποκαλούσε η
κυρία Ουέσλι, κι έμενε αμίλητος
και σκυθρωπός ενώ κλεινόταν με τις ώρες στο δωμάτιο του
Ωραιόραμφου. Η μελαγχολία του είχε
πλημμυρίσει το σπίτι διαχεόταν σαν δηλητηριώδες αέριο κάτω από τις
πόρτες, και δεν άργησε να
μεταδοθεί σε όλους.
Ο Χάρι δεν ήθελε να αφήσει πάλι τον Σείριο με μοναδική συντροφιά
τον Κρίτσερ μάΛιστα, για
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πρώτη φορά στη Ζωή του, δεν ανυπομονούσε να γυρίσει στο
«Χόγκουαρτς». Η επιστροφή στο
σχολείο σήμαινε ότι γι' άλλη μια φορά θα 'πρεπε να σκύψει το
κεφάλι στην τυραννική Ντολόρες
Άμπριτζ, η οποία σίγουρα θα 'χε φροντίσει να εκδοθούν καμιά
ντουΖίνα καινούργια διατάγματα
στη διάρκεια της
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απουσίας τους. Τώρα που τον είχαν αποβάλει από την ομάδα δεν είχε
να προσβλέπει ούτε στο
κουίντιτσ, ενώ ο όγκος των εργασιών θα αυξανόταν όσο θα πλησίαΖε η
εποχή των
διαγωνισμάτων κι ο Ντάμπλντορ παρέμενε απόμακρος όπως πάντα. Αν
δεν είχε τους Σίγμα-Νι,
ίσως να ιικέτευε τον Σείριο να τον κρατήσει στην Γκρίμολντ Πλέις.
Και τότε, την τελευταία ημέρα των διακοπών, συνέβη κάτι που τον
έκανε να τρέμει την ώρα και τη
στιγμή που θα γύριΖε στο «Χόγκουαρτς».
«Χάρι, χρυσό μου», ακούστηκε η κυρία Ουέσλι καθώς πρόβαλλε στην
πόρτα της κάμαρας που
εκείνος μοιραΖόταν με τον Ρον. Τα δυο αγόρια έπαιΖαν μαγικό σκάκι
ενώ η Ερμιόνη, η Τζίνι κι ο
Στρα-βοπόδαρος τους παρακολουθούσαν. «Έρχεσαι λίγο στην κουΖίνα;
Κάτι σε θέλει ο καθηγητής Σνέιπ».
Ο Χάρι δε συνειδητοποίησε αμέσως τι του είπε ένας πύργος του είχε
αρπαχτεί με ένα στρατιώτη
του Ρον, κι ο Χάρι τον εμψύχωνε φανατισμένα. «Λιώσ' τον... καν'
τον σκόνη... Τι φοβάσαι, κουτέ,
από έναν απλό στρατιώτη; Συγγνώμη, κυρία Ουέσλι, τι είπατε;»
«Ήρθε ο καθηγητής Σνέιπ. Σε περιμένει στην κουΖίνα. θέλει
να σου πει κάτι».
Ο Χάρι πάγωσε στη θέση του απ' το φόβο. Κοιτάχτηκε με τον
Ρον, την Ερμιόνη και την Τζίνι, που είχαν μείνει με ανοιχτό το
στόμα. Ο Στραβοπόδαρος, που η
Ερμιόνη εδώ κι ένα τέταρτο τον κρατούσε με το ζόρι
ακινητοποιημένο, πήδηξε από την αγκαλιά
της κι έπιασε στο κυνήγι τα πιόνια, που έτρεχαν να σωθούν
τσιρίζοντας
με όλη τους τη δύναμη.
«Ο Σνέιπ;» επανέλαβε σαν χαΖός ο Χάρι.
«Ο καθηγητής Σνέιπ», τον διόρθωσε αυστηρά η κυρία Ουέσλι. «Και
τώρα, έλα γρήγορα. Λέει ότι
δεν μπορεί να μείνει πολύ».
«Τι να σε θέλει;» ρώτησε ο Ρον κοιτώντας πανικόβλητος τη μητέρα
του που έφευγε από το
δωμάτιο. «Δεν έκανες καμιά αταξία,
έτσι δεν είναι, Χάρι;»
«Όχι!» φώναξε εκείνος αγανακτισμένος ενώ έστυβε το μυαλό του να
βρει τι είχε κάνει για να τον
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κυνηγήσει ο Σνέιπ ως την Γκρίμολντ Πλέις. Μήπως στην τελευταία του
εργασία πήρε Φ;
Δύο λεπτά αργότερα άνοιγε την πόρτα της κουΖίνας. Αντίκρισε τον
Σείριο και τον Σνέιπ
καθισμένους στο μακρύ τραπέΖι, να κοιτά-Ζουν κατσουφιασμένοι προς
αντίθετες κατευθύνσεις. Ο
Σείριος είχε μπροστά του ανοιγμένο ένα γράμμα.
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Ο Χάρι ανήγγειλε την παρουσία του με ένα αμήχανο Βήξιμο.
Ο Σνέιπ γύρισε προς το μέρος του μαύρα λινδωμένα μαλλιά πλαισίωναν
το πρόσωπο του.
«Κάθισε, Πότερ».
«Άκουσε με καλά», είπε ο Σείριος με δυνατή φωνή. Έγειρε προς τα
πίσω στην καρέκλα του, έτσι
που τώρα ισορροπούσε μόνο στα δύο πόδια της, και κοίταξε το
ταβάνι, «θα προτιμούσα να μη
δίνεις διαταγές εδώ μέσα, Σνέιπ. Βλέπεις, είναι το σπίτι μου».
Το χλομό πρόσωπο του Σνέιπ κοκκίνισε από θυμό. Ο Χάρι κάθισε σε
μια καρέκλα δίπλα στον
Σείριο, απέναντι από τον Σνέιπ.
«Υποτίθεται πως έπρεπε να σε δω μόνο σου, Πότερ», είπε ο Σνέιπ με
το γνωστό ειρωνικό του
χαμόγελο, «αλλά ο Μπλακ...»
«Είμαι νονός του», τον διέκοψε με ακόμη πιο δυνατή φωνή ο Σείριος.
«Ακολουθώ εντολές του Ντάμπλντορ», συνέχισε ο Σνέιπ, που η φωνή
του, αντίθετα με του
Σείριου, χαμήλωνε όλο και περισσότερο, «αλλά δεν έχω καμιά
αντίρρηση να παραμείνεις, Μπλακ.
Ξέρω πως νιώθεις παραγκωνισμένος...»
«Αυτό τώρα τι σημαίνει;» φώναξε ο Σείριος, αφήνοντας την καρέκλα
του να πατήσει και στα
τέσσερα πόδια με ένα δυνατό κρότο.
«Ότι ασφαλώς θα αισθάνεσαι κάπως... ε... απογοητευμένος από το
γεγονός ότι δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα χρήσιμο», τόνισε με νόημα τη λέξη, «για το Τάγμα».
Ήταν η σειρά του νονού του να αναψοκοκκινίσει. Ο Σνέιπ χαμογέλασε
θριαμβευτικά και στράφηκε
στον Χάρι.
«Ο διευθυντής με έστειλε να σου πω, Πότερ, ότι επιθυμεί, αυτή τη
χρονιά, να διδαχτείς
σφραγισματική».
«Να διδαχτώ τι;»
Το χαμόγελο του Σνέιπ έγινε ακόμη πιο σαρκαστικό.
«Σφραγισματική, Πότερ. Τη μαγική άμυνα του μυαλού ενάντια στην
εξωτερική διείσδυση. Έναν
αποκρυφιστικό, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο, κλάδο της μαγείας».
Τον Χάρι τον έπιασε ταχυκαρδία. Άμυνα ενάντια στην εξωτερική
διείσδυση; Μα αφού δεν είχε
μπει μέσα του ο Βόλντεμορτ, όλοι συμφωνούσαν σ' αυτό...
«Γιατί πρέπει να διδαχτώ σφραγμ... αυτό το πώς-το-λένε;» ρώτησε.
«Επειδή το λέει ο
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διευθυντής», απάντησε με προσποιητή γλυκύτητα ο Σνέιπ. «θα κάνεις
ιιδιαίτερα μαθήματα μία
φορά τη βδομά477
δα, αλλά δε θα το πεις σε κανέναν και ειδικά στην Ντολόρες
Άμπρίτζ. Κατάλαβες;»
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Και ποιος θα με διδάξει;»
Ο Σνέιπ ανασήκωσε το φρύδι του. «Εγώ», είπε.
Ο Χάρι είχε τη φρικτή αίσθηση πως έλιωναν τα σπλάχνα του.
ιιδιαίτερα μαθήματα με τον Σνέιπ...
τι είχε κάνει για να του αξίτει τέτοια τιμωρία; Στράφηκε στον
Σείριο γυρεύοντας βοήθεια.
«Γιατί δεν κάνει ο Ντάμπλντορ μαθήματα στον Χάρι;» ρώτησε
επιθετικά ο Σείριος. «Γιατί εσύ;»
«ΦαντάΖομαι επειδή ο διευθυντής έχει το προνόμιο να αποφεύγει
κάποια δυσάρεστα
καθήκοντα», εξήγησε μειλίχια ο Σνέιπ. «Σε διαβεβαιώνω ότι δεν τον
ικέτευσα να μου δώσει τη
δουλειά». Σηκώθηκε απ' την καρέκλα του. «Σε περιμένω τη Δευτέρα,
στις έξι το απόγευμα,
Πότερ, στο γραφείο μου. Αν ρωτήσει κανείς, σου κάνω φροντιστήριο
στα φίλτρα. Άλλωστε,
όποιος σε έχει δει στην τάξη μου, δε θα έχει καμία αμφιβολία ότι
το χρειάΖεσαι», πρόσθεσε κι
έκανε μεταβολή να φύγει με το μανδύα του ν' ανεμίσει πίσω του.
Ο Σείριος βολεύτηκε καλύτερα στην καρέκλα του. «Μια στιγμή».
Ο Σνέιπ γύρισε προς το μέρος του. «Είμαι βιαστικός, Μπλακ.
Αντίθετα μ' εσένα, ο ελεύθερος
χρόνος μου δεν είναι απεριόριστος».
«Τότε, θα μπω αμέσως στο θέμα», είπε ο Σείριος και σηκώθηκε
όρθιος. Ήταν ψηλότερος από τον
Σνέιπ. Όπως πρόσεξε ο Χάρι, ο καθηγητής έσφιξε τη γροθιά στην
τσέπη του μανδύα του,
πιάνοντας, το δίχως άλλο, το ραβδί του. «Αν ακούσω πως
κακομεταχειρίζεσαι τον Χάρι στα
μαθήματα σφραγισματικής, θα έχεις να κάνεις μαζί μου», τον
προειδοποίησε.
«Τι συγκινητικό», κάγχασε ο Σνέιπ. «Μα σίγουρα θα έχεις προσέξει
πόσο μοιάΖει στον πατέρα
του ο Πότερ».
«Πράγματι», έκανε με καμάρι ο Σείριος.
«Τότε θα ξέρεις πως είναι τόσο αλαΖόνας ώστε δεν τον αγγίΖει η
κριτική», συμπλήρωσε μειλίχια
ο Σνέιπ.
Ο Σείριος έσπρωξε απότομα την καρέκλα του και βάδισε απειλητικά
προς το μέρος του Σνέιπ,
τραβώντας ταυτόχρονα το ραβδί του. Ο Σνέιπ έβγαλε κι αυτός το δικό
του. Κάρφωσαν ο ένας τα
μάτια του στον άλλον. Ο Σείριος φαινόταν έξω φρενών, ενώ ο Σνέιπ
κοίταζε ΖυγιάΖοντας μια το
πρόσωπο του Σείριου και μια το ραβδί του.
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«Σείριε!» φώναξε ο Χάρι αλλά ήταν σαν να μην τον άκουσε ο νονός
του.
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«Σε προειδοποιώ, Κλαψιάρη», είπε ο Σείριος κολλώντας το πρόσωπο
του ΣΤΟ πρόσωπο του
Σνέιπ. «Δε με νοιάΖει αν λέει ο Ντάμπλντορ ότι μετανόησες, εγώ σε
ξέρω καλά...»
«Και γιατί δεν τον ενημερώνεις;» ψιθύρισε ο Σνέιπ. «Ή μήπως
φοβάσαι ότι δε θα πάρει στα
σοβαρά τη συμβουλή ενός ανθρώπου, που κρύβεται έξι μήνες στο σπίτι
της μαμάς του;»
«Τι νέα από τον Λούσιους Μαλφόι; θα είναι ενθουσιασμένος,
φαντάΖομαι, που το σκυλάκι του
δουλεύει στο "Χόγκουαρτς"».
«Μια και μιλάμε για σκυλιά», απάντησε ήρεμα ο Σνέιπ, «ξέρεις ότι ο
Λούσιους Μαλφόι σε
αναγνώρισε την τελευταία φορά που βγήκες βόλτα; Έξυπνη η ιδέα σου,
Μπλακ, να σε δουν σε
έναν ασφαλή σιδηροδρομικό σταθμό... ώστε να έχεις την τέλεια
δικαιολογία για να μην ξαναβγείς
απ' την κρυψώνα σου!»
Ο Σείριος σήκωσε το ραβδί του.
«ΟΧΙ!» φώναξε ο Χάρι προσπαθώντας να μπει ανάμεσα τους. «Όχι,
Σείριε!»
«Με κατηγορείς για δειλία;» βρυχήθηκε ο Σείριος, προσπαθώντας να
σπρώξει από τη μέση τον
Χάρι, που δεν έλεγε όμως να το κουνήσει.
«Ναι, μάλλον», έκανε ο Σνέιπ.
«Χάρι-φύγε-από-τη-μέση!» γρύλισε ο Σείριος, καθώς τον έσπρωχνε με
το ελεύθερο χέρι του στο
πλάί.
Ξαφνικά η πόρτα της κουΖίνας άνοιξε και μπήκε όλη η οικογένεια
Ουέσλι, μαΖίμετην Ερμιόνη.
Φαίνονταν πολύ ευτυχισμένοι κι είχαν στη μέση τον κύριο Ουέσλι,
ντυμένο μ' ένα Ζευγάρι ριγέ πιτζάμες κι από πάνω αδιάβροχο.
«Γιατρεύτηκα!» ανακοίνωσε κεφάτα. «Είμαι τελείως καλά!»
Κοκάλωσε όμως στο κατώφλι, όπως κι οι υπόλοιποι, μόλις τους είδε
όλους σ' αυτή τη στάση: ο
Σείριος κι ο Σνέιπ είχαν παγώσει στη θέση τους και κοίταΖαν την
πόρτα, σημαδεύοντας ο ένας
τον άλλο με το ραβδί του. Ανάμεσα τους στεκόταν ο Χάρι με τα χέρια
απλωμένα, στην
προσπάθεια του να τους χωρίσει.
«Μα τα γένια του Μέρλιν», είπε ο κύριος Ουέσλι ενώ έσβηνε το
χαμόγελο του, «τι συμβαίνει
εδώ;»
Ο Σείριος κι ο Σνέιπ χαμήλωσαν τα ραβδιά τους, ενώ ο Χάρι κοίταΖε
μια τον έναν και μια τον
άλλον. Είχαν κι οι δυο μια έκφραση απέραντης περιφρόνησης, αλλά η
απροσδόκητη είσοδος
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τόσων μαρτύρων τους είχε φέρει στα συγκαλά τους. Ο Σνέιπ έβαλε
στην
479
τσέπη το ραβδί του κι έπειτα διέσχισε την κουΖίνα περνώντας
ανάμεσα από τους Ουέσλι χωρίς
να πει λέξη. Στην πόρτα κοντοστάθηκε
«Δευτέρα απόγευμα, στις έξι, Πότερ».
Κι έφυγε. Ο Σείριος τον αγριοκοίταΖε με το ραβδι να κρέμεται στο
χέρι του.
«Τι έγινε;» ρώτησε ο κύριος Ουέσλι.
«Τίποτε, Άρθουρ», απάντησε ο Σείριος που βαρίανάσαινε σαν να είχε
τρέξει σε αγώνα δρόμου.
«Μια φιλική συζίτησυ μεταξύ δύο παλιών συμμαθητών». Και, με μια
υπεράνθρωπη προσπάθεια
^κατάφερε να χαμογελάσει. «Ώστε γιατρεύτηκες... Πολύ χαίρομαι»
«Δεν είναι υπέροχο;» πετάχτηκε η κυρία Ουέσλι οδηγώντας τον άντρα
της σε μια καρέκλα. «Στο
τέλος, έκανε το θαύμα του ο θεραπευτής Σμέθγουικ. Βρήκε το
αντίδοτο για το φαρμάκι του φιδιού
κι ο Άρθουρ πήρε το μάθημα του: να μην ανακατευτεί ξανά με τα
γιατροσόφια των Μαγκλ... Έτσι
δεν είναι, χρυσέ μου; ρώτησε απειλητικά τον άντρα της.
«Ναι, Μόλι μου», απάντησε υπάκουα ο κύριος ουεσλι
Εκείνο το δείπνο θα έπρεπε να είναι χαρούμενο μια και γύρισε κοντά
τους ο κύριος Ουέσλι. Ο
Χάρι αντιλαμβανόταν οτι ο Σείριος κατέβαλλε φιλότιμες προσπάθειες
πίεΖε τον εαυτό του να
γελάει δυνατά με τα χωρατά του Φρεντ και του Τζορτζ ή φροντίΖε να
προσφέρει στους
φιλοξενουμένους του κι άλλο φαγητό, τις υπόλοιπες στιγμές όμως το
πρόσωπο του
σκυθρώπιαΖε, σκοτείνιαΖε Ανάμεσα στον Χάρι και στον Σείριο καθόταν
ο Μάντουνγκους και ο
Τρελο-μάτης Μούντι, που είχαν περάσει να ευχηθούν καλή ανάρρωση
στον κύριο Ουέσλι. Το
αγόρι ήθελε να του μιλήσει, να του πει ότι δεν πίστευε λέξη απ'
αυτά που ξεστόμισε ο Σνέιπ.
Ήθελε να τον βεβαιώσει ότι ο Σνέιπ τον προκαλούσε σκόπιμα κι ότι
κανείς από τους άλλους δεν
τον θεωρούσε δειλό επειδή εφάρμοΖε τις οδηγίες του Ντάμπλντορ να
μην ξεμυτίσει από την
γκρίμολντ Πλέις Ωστόσο, δεν είχε την ευκαιρία να του μιλήσει και,
βλέποντας το θυμωμένο ύφος
του, αμφέβαλλε αν θα έβρισκε το θάρρος να του πει μια λέξη, ακόμη
κι αν καθόταν δίπλα του.
Αντίθετα, πληροφόρησε ψιθυριστά τον Ρον και την Ερμιόνη ότι θα
έκανε ιδιαίτερα υαθήυα-τα
σφραγισματικής με τον Σνέιπ.
«Ο Ντάμπλντορ θέλει να σταματήσεις να ονειρευεσαι τον Βόλτεμορτ»,
συμπέρανε η Ερμιόνη.
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«ΝομίΖω ότι αυτό Πρέπει να ευχαριστεί κι εσένα, έτσι δεν είναι;»
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«Που θα κάνει ιιδιαίτερα με τον Σνέιπ;» έφριξε ο Ρον. «Εγώ θα
προτιμούσα τους εφιάλτες!»
Στο «Χόγκουαρτς» θα γυρίΖαν την επομένη με το λεωφορείο των
ιπποτών είχε αποφασιστεί να
τους συνοδεύουν κι αυτή τη φορά η Τονκς και ο Λούπιν. Το άλλο
πρωί, όταν ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη κατέβηκαν στην κουΖίνα, τους βρήκαν να παίρνουν το πρωινό
τους. Οι μεγάλοι
κουβέντιαΖαν ψιθυριστά μόλις άνοιξε την πόρτα ο Χάρι, αλλά αμέσως
κοιτάχτηκαν και σώπασαν
απότομα.
Ύστερα από ένα βιαστικό πρωινό, φόρεσαν μπουφάν και κασκόλ για να
προστατευτούν από την
παγωνιά του Γενάρη. Ο Χάρι ένιωθε ένα σφίξιμο στην καρδιά δεν
ήθελε να αποχαιρετήσει τον
Σείριο. Είχε ένα κακό προαίσθημα γι' αυτόν τον αποχωρισμό δεν
ήξερε πότε θα ξαναντάμωναν
και, επιπλέον, ήθελε να πει στο νονό του να μην κάνει καμιά
βλακεία. Φοβόταν ότι του κόστισε
τόσο πολύ η κατηγορία του Σνέιπ για δειλία, ώστε μπορεί τώρα να
σχεδίαΖε κάποια απερίσκεπτη
έξοδο από την Γκρίμολντ Πλέις. Ωστόσο, πριν καλά καλά προλάβει να
σκεφτεί τι θα του πει, ο
Σείριος του έγνεψε να πλησιάσει.
«θέλω να σου δώσω κάτι», είπε σιγανά και του έχωσε στο χέρι ένα
κακοτυλιγμένο δεματάκι σε
μέγεθος βιβλίου τσέπης.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Χάρι.
«Με αυτό θα με ειδοποιήσεις αν δε σου φέρεται καλά ο Σνέιπ. Όχι,
μην το ανοίγεις εδώ!» είπε
ρίχνοντας ένα ανήσυχο βλέμμα στην κυρία Ουέσλι, που προσπαθούσε να
πείσει τους δίδυμους
να φορέσουν τα γάντια που τους είχε πλέξει. «Αμφιβάλλω αν θα το
εγκρίνει η Μόλι. Αλλά θέλω να
το χρησιμοποιήσεις αν με χρειαστείς, εντάξει;»
«Εντάξει», απάντησε ο Χάρι κι έκρυψε γρήγορα το δεματάκι στην
εσωτερική τσέπη του μπουφάν
του, αλλά ήξερε ότι δε θα το χρησιμοποιούσε ποτέ ότι κι αν ήταν.
Σε καμία περίπτωση δε θα
γινόταν το δόλωμα για να βγει ο νονός του από την ασφαλή κρυψώνα
του, όσο άσχημα κι αν του
φερόταν ο Σνέιπ στα μαθήματα σφραγισματικής.
«Πάμε, λοιπόν», χαμογέλασε θλιμμένα ο Σείριος χτυπώντας τον στον
ώμο. Πριν προλάβει να πει
λέξη, είχαν κιόλας ανέβει τις σκάλες και σταματούσαν μπροστά στην
κλειδαμπαρωμένη
εξώπορτα, περιστοιχισμένοι από τους Ουέσλι.
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«Αντίο, Χάρι, και να προσέχεις», είπε καθώς τον ανκάλιαΖε η κυρία
Ουέσλι.
«Καλή αντάμωση, Χάρι, και να με φυλάς από τα φίδια!» είπε πρόσχαρα
ο κύριος Ουέσλι καθώς
του έσφιγγε το χέρι.
«Ναι... φυσικά», έκανε αφηρημένα ο Χάρι ήταν η τελευταία του
ευκαιρία να πει στον Σείριο να
προσέχει γύρισε προς το μέρος του, τον κοίταξε στα μάτια κι άνοιξε
το στόμα του να μιλήσει,
όμως πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, ο Σείριος τον αγκάλιασε με το
ένα χέρι και είπε βραχνά:
«Να προσέχεις, Χάρι». Την επόμενη στιγμή, το αγόρι βρέθηκε έξω,
στο παγωμένο αγιάΖι, ενώ η
Τονκς —μεταμφιεσμένη σε μια ξερακιανή γυναίκα με ψαρά μαλλιά— τον
έσπρωχνε στις σκάλες.
Η πόρτα του αριθμού 12 στην οδό Γκρίμολντ Πλέις έκλεισε πίσω τους.
Ακολούθησαν τον Λούπιν
κατεβαίνοντας τα σκαλιά. Σαν έφτασαν στο πεΖοδρόμιο, ο Χάρι
κοίταξε πίσω του. Το σπίτι συρρικνωνόταν ενώ τα διπλανά του το κατάπιναν καθώς μεγεθύνονταν προς
τα πλάγια. Λίγες στιγμές
αργότερα είχε χαθεί απ' τα μάτια τους.
«Ελάτε, λοιπόν. Όσο πιο γρήγορα πάρουμε το λεωφορείο των ιπποτών
τόσο το καλύτερο», τους
συμβούλεψε η Τονκς. Έδειχνε νευρική και στον Χάρι φάνηκε πως
έριχνε ανήσυχες ματιές στην
πλατεία. Ο Λούπιν σήκωσε το δεξί του χέρι.
ΜΠΑΜ!
Ξάφνου, ένα κατακόκκινο τριώροφο λεωφορείο εμφανίστηκε μπροστά
τους. Έκανε έναν ελιγμό
για να αποφύγει ένα φανοστά-τη, ο οποίος έσπευσε να τραβηχτεί από
το δρόμο του.
Ένας αδύνατος νεαρός με σπυράκια και πεταχτά αφτιά, που φορούσε
κόκκινη στολή, έκανε ένα
σάλτο στο πεΖοδρόμιο και είπε:
«Καλωσορίσατε στο...»
«Ναι, ναι, καλώς σας βρήκαμε», τον έκοψε βιαστικά η Τονκς.
«Ανεβείτε, παρακαλώ, ανεβείτε...»
Έσπρωξε τον Χάρι στα σκαλοπάτια του λεωφορείου, αγνοώντας τον
εισπράκτορα, που
γούρλωσε τα μάτια μόλις τον είδε.
«Αυτός δεν είναι ο Χάρι...»
«Αν τολμήσεις να ξεστομίσεις το όνομα του, θα σου κάνω μόνιμη
διαγραφή μνήμης», τον
απείλησε η Τονκς, που τώρα έσπρωχνε την Τζίνι και την Ερμιόνη ν'
ανέβουν στο λεωφορείο.
«Πάντα ήθελα να ταξιδέψω με αυτό το όχημα», είπε χαρούμενος ο Ρον
κοιτάΖοντας ολόγυρα,
καθώς πήγαινε να καθίσει δίπλα
στον Χάρι.
Την τελευταία φορά που ταξίδεψε ο Χάρι με το λεωφορείο των
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ιπποτών ήταν βράδυ και οι τρεις όροφοι ήταν γεμάτοι με μπρούντζίνα κρεβάτια. Τώρα όμως,
νωρίς το πρωί, υπήρχαν παράταιρες καρέκλες συγκεντρωμένες μπροστά
στα παράθυρα.
Κάποιες μάλιστα είχαν τουμπάρει τη στιγμή που το Λεωφορείο φρέναρε
απότομα μπροστά στην
Γκρίμολντ Πλέις μερικοί μάγοι και μάγισσες σηκώνονταν
μουρμουρι'Ζοντας, ενώ μια τσάντα
γλίστρησε και άνοιξε σκορπίζοντας σ' όλο το δάπεδο ένα δυσάρεστο
μείγμα από βατραχοπόδαρα, κατσαρίδες και κρέμα.
«Αναγκαστικά θα χωριστούμε», είπε η Τονκς, ψάχνοντας γύρω της για
άδειες θέσεις. «Φρεντ,
Τζορτζ και Τζίνι, καθίστε στο βάθος... θα μείνει μαΖί σας ο
Ρέμους».
Η ίδια, ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη ανέβηκαν στον τελευταίο όροφο,
όπου υπήρχαν δυο άδειες
θέσεις μπροστά μπροστά και δύο πίσω. Ο Σταν Σάντιαίκ, ο
εισπράκτορας, ακολούθησε γεμάτος
προθυμία τον Χάρι και τον Ρον πίσω. Κεφάλια γύριΖαν καθώς περνούσε
ο Χάρι από δίπλα τους.
Μόλις ο νεαρός κάθισε, παρατήρησε πως όλα τα κεφάλια είχαν γυρίσει
μπροστά.
Ο Χάρι και ο Ρον έδωσαν στον Σταν από έντεκα δρεπάνια ο καθένας
και το λεωφορείο ξεκίνησε
με ένα δυνατό τράνταγμα. Έκανε το γύρο της πλατείας
ανεβοκατεβαίνοντας στα πεΖοδρόμια κι
ύστερα ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ κι έπεσαν όλοι προς τα πίσω- η
καρέκλα του Ρον
αναποδογυρίστηκε κι ο Πινκγουίντζεον, που τον κρατούσε στα γόνατα
του, πετάχτηκε από το
κλουβί κι εξαφανίστηκε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου, όπου
κούρνιασε στον ώμο της
Ερμιόνης. Ο Χάρι, που γλίτωσε παρά τρίχα την τούμπα γιατί
αρπάχτηκε από ένα λυχνοστάτη,
κοίταξε από το παράθυρο: απ' ότι έβλεπε, έτρεχαν σ' έναν
αυτοκινητόδρομο.
«Περνάμε από τα περίχωρα του Μπίρμιγχαμ», απάντησε πρόσχαρα ο Σταν
στο ερωτηματικό
βλέμμα του Χάρι, ενώ ο Ρον σηκωνόταν απ' το δάπεδο. «Όλα καλά,
Χάρι; Είδα πολλές φορές το
όνομα σου στην εφημερίδα φέτος το καλοκαίρι, αλλά δεν έγραφαν
ωραία πράγματα για σένα.
Είπα στον Ερν: Εμένα δε μου φάνηκε τρελός όταν τον γνώρισα, θα το
καταλάβαινα, έτσι δεν
είναι;»
Τους έδωσε τα εισιτήρια και συνέχισε να κοιτάΖει καταγοητευμένος
τον Χάρι. Προφανώς ο Σταν
δεν ενδιαφερόταν αν ήταν τρελός κάποιος, αρκεί να ήταν τόσο
διάσημος ώστε να τον αναφέρει η
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εφημερίδα. Το λεωφορείο των ιπποτών έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό
και προσπέρασε από τα
δεξιά κάμποσα αυτοκίνητα. Ο Χάρι κοί483
τάξε μπροστά και είδε την Ερμιόνη να σκεπάΖει με τα χέρια της τα
μάτια της, ενώ ο
Πιγκγουίντζεον τιτίβιΖε χαρούμενα στον ώμο της.
ΜΠΑΜ'
Τα καθίσματα γλίστρησαν πάλι προς τα πίσω, καθώς το λεωφορείο
έκανε ένα άλμα από τον
αυτοκινητόδρομο του Μπίρμιγχαμ για να προσγειωθεί σε μια ήσυχη
επαρχιακή δημοσιά, γεμάτη
επικίνδυνες στροφές. Οι θάμνοι στα δεξιά κι αριστερά του δρόμου
τραβιόνταν τρομαγμένοι ενώ το
λεωφορείο καβάλαγε τα κράσπεδα. Από κει βρέθηκαν στον κεντρικό
πολυσύχναστο δρόμο μιας
πόλης, έπειτα σε μια μεγάλη επίστυλη γέφυρα ανάμεσα σε ψηλούς
λόφους και ύστερα σε έναν
ανεμοδαρμένο κάμπο, πάντα με δυνατά κι επεισοδιακά τραντάγματα.
«Άλλαξα γνώμη», είπε ο Ρον, καθώς σηκωνόταν για έκτη φορά από το
δάπεδο. «Δε θέλω να
ξαναμπώ σε αυτό το πράμα».
Ο Σταν ήρθε προς το μέρος τους. «Η επόμενη στάση είναι το
"Χόγκουαρτς"», τους ενημέρωσε
χαρούμενα. «Αυτή η στριμμένη που μπήκε μαζί σας, μας έδωσε
φιλοδώρημα για να σας φέρουμε
πιο γρήγορα, αλλά πρώτα πρέπει να αφήσουμε την κυρία Μαρς...» ένα
δυνατό αναγούλιασμα
ακούστηκε από τον κάτω όροφο κι ύστερα ένα απαίσιο πλατς «... δεν
αισθάνεται πολύ καλά».
Λίγο αργότερα, το λεωφορείο των ιπποτών φρέναρε μπροστά σε μια
μικρή παμπ, που
αναπήδησε για να αποφύγει τη σύγκρουση. Άκουσαν τον Σταν να
κατεβάΖει από το Λεωφορείο
την άτυχη κυρία Μαρς, ενώ οι συνεπιβάτες της στο δεύτερο όροφο
μουρμούριΖαν
ανακουφισμένοι. Το λεωφορείο ξεκίνησε, ανέπτυξε ταχύτητα και...
ΜΠΑΜ'
Τώρα διέσχίΖαν το χιονισμένο Χόγκσμιντ. Ο Χάρι πρόλαβε και είδε τη
«Γουρουνοκεφαλή» καθώς
περνούσαν μπροστά από το στενό όπου βρισκόταν η Ζωγραφιστή ταμπέλα
του μπαρ κουνιόταν
απ' τον άνεμο. Νιφάδες χιονιού χτυπούσαν το παρμπρίζ. Επιτέλους,
σταμάτησαν μπροστά στην
κεντρική πύλη του «Χόγκουαρτς».
Ο Λούπιν και η Τονκς τους βοήθησαν να κατεβάσουν τα μπα-γκαΖία
τους κι ύστερα κατέβηκαν κι
οι ίδιοι για να τους αποχαιρετήσουν. Ο Χάρι έριξε μια ματιά στους
τρεις ορόφους και είδε ότι όλοι
οι επιβάτες τους κοίταζαν με τις μύτες τους κολλημένες στα τζάμια.
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«θα είσαστε ασφαλείς εδώ», σχολίασε η Τονκς κοιτώντας καχύποπτα
τον έρημο δρόμο. «Καλή
συνέχεια».
«Να προσέχετε», τους συμβούλεψε ο Λούπιν καθώς αντάλλασ484
σε με όλους χειραψίες. Άφησε τελευταίο τον Χάρι. «Κοίτα...» είπε
και χαμήλωσε τη φωνή του, ενώ
οι άλλοι αποχαιρετιόνταν με την Τονκς. «Ξέρω πως δε χωνεύεις τον
Σνέιπ, Χάρι, ωστόσο είναι
κορυφή στη σφραγισματική και όλοι μας —συμπεριλαμβανομένου του
Σείριου— θέλουμε να
μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου, γι' αυτό βάλε τα δυνατά σου,
εντάξει;»
«Εντάξει», του υποσχέθηκε βαρύθυμα ο Χάρι, κοιτάΖοντας το πρόωρα
γερασμένο πρόσωπο του.
«Τα λέμε».
Πήραν κι οι έξι το γλιστερό δρόμο για το κάστρο, σέρνοντας πίσω
τους τα μπαούλα τους. Η
Ερμιόνη μιλούσε ήδη για τους σκούφους που θα έπλεκε για τα ξωτικά
πριν πέσει για ύπνο. Ο
Χάρι έριξε πίσω του μια τελευταία ματιά μόλις έφτασαν στη βαριά
δρύινη εξώθυρα το λεωφορείο
των ιπποτών είχε ήδη εξαφανιστεί. Στη σκέψη όσων τον περίμεναν το
επόμενο απόγευμα,
ευχήθηκε να τον είχε πάρει κι αυτόν μαΖί του.
Πέρασε την επόμενη μέρα γεμάτος αγωνία για το απόγευμα. Το πρωινό
δίωρο μάθημα των
φίλτρων κάθε άλλο παρά καθησύχασε τους φόβους του, αφού ο Σνέιπ
ήταν δυσάρεστος όπως
πάντα. Το ηθικό του έπεσε ακόμη περισσότερο, γιατί οι Σίγμα-Νι τον
πλησία-ζαν στα διαλείμματα
και τον ρωτούσαν με λαχτάρα αν θα συναντιόνταν εκείνο το βράδυ.
«θα σας ειδοποιήσω για την επόμενη συνάντηση με το γνωστό τρόπο»,
έλεγε ξανά και ξανά ο
Χάρι. «Απόψε δε γίνεται, έχω... ε... φροντιστήριο στα φίλτρα».
«Φροντιστήριο στα φίλτρα;» έκανε περιφρονητικά ο Ζαχαρίας Σμιθ,
που τον ξεμονάχιασε στο χολ
της εισόδου μετά το γεύμα. «Τόσο σκράπας είσαι; Ο Σνέιπ δε
συνηθίσει να κάνει φροντιστήρια».
Ο Ρον τον αγριοκοίταΖε καθώς τον έβλεπε ν' απομακρύνεται με
Ζωηρό κεφάτο βήμα.
«Να του ρίξω μια ξεγυρισμένη κατάρα; Τον πετυχαίνω κι από δω»,
είπε καθώς σήκωσε το ραβδί
του και σημάδεψε τον Ζαχαρία ανάμεσα στις ωμοπλάτες.
«Ξέχασε το», έκανε μελαγχολικά ο Χάρι. «Αυτό νομίσουν όλοι, πως
είμαι εντελώς ηλίθ...»
«Γεια σου, Χάρι», ακούστηκε μια φωνή πίσω του.
Γύρισε και βρέθηκε απέναντι στην Τσο Τσανγκ.
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«Α...» ψέλλισε ο Χάρι, ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. «Γεια».
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«θα είμαστε στη βιβλιοθήκη, Χάρι», πετάχτηκε η Ερμιόνη και,
πιάνοντας τον Ρον από το
μπράτσο, τον έσυρε αποφασιστικά στη μαρμάρινη σκάλα.
«Πώς πέρασες τα Χριστούγεννα;» ρώτησε η Τσο.
«Καλούτσικα», απάντησε ο Χάρι.
«Εγώ πολύ ήσυχα», είπε η Τσο. Για κάποιο λόγο έδειχνε αμήχανη.
«Ε... τον άλλο μήνα έχουμε
πάλι έξοδο στο Χόγκσμιντ, είδες την ανακοίνωση;»
«Τι; Α, όχι, δεν κοίταξα τον πίνακα τώρα που ήρθα».
«Ναι, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
«Α», έκανε ο Χάρι απορώντας γιατί του το έλεγε, «θέλεις να...»
«Μόνο αν το θέλεις κι εσύ», είπε εκείνη Ζωηρά.
Ο Χάρι μπερδεύτηκε. ΕτοιμαΖόταν να της πει: «θέλεις να ρωτήσεις
πότε είναι η επόμενη
συνάντηση των Σίγμα-Νι;» αλλά η απάντηση της δεν ταίριαΖε.
«Εγώ... ε...» ψέλλισε.
«Κανένα πρόβλημα αν δε θέλεις», είπε η Τσο δείχνοντας
ντροπιασμένη. «Μην ανησυχείς. Τα... τα
λέμε».
Κι έφυγε. Ο Χάρι απόμεινε να την κοιτάΖει σαστισμένος, ενώ το
μυαλό του δούλευε πυρετωδώς.
Και ξαφνικά κατάλαβε.
«Τσο! Ει... ΤΣΟ!» Έτρεξε ξοπίσω της και την πρόφτασε στη μέση της
μαρμάρινης σκάλας. «Ε...
θέλεις να πάμε μαΖί" στο Χόγκσμιντ την ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου;»
«Αχ, ναι!» αποκρίθηκε εκείνη με φλογισμένα μάγουλα κι ένα πλατύ
χαμόγελο.
«Ωραία... τότε κανονίστηκε». Ύστερα από αυτό, ο Χάρι ένιωθε ότι
εκείνη η μέρα δεν ήταν σκέτη
καταστροφή και πήγε κυριολεκτικά χοροπηδώντας στη βιβλιοθήκη, να
πάρει τον Ρον και την
Ερμιό-νη Για τα απογευματινά μαθήματα.
Ωστόσο, στις έξι το απόγευμα, ακόμη κι η χαρά του για το ραντεβού
με την Τσο δεν μπορούσε να
ξαλαφρώσει το κακό προαίστημα που κουβαλούσε και γινόταν όλο και
πιο έντονο σε κάθε βίμα
προς το γραφείο του Σνέιπ. Σταμάτησε έξω από την πόρτα κι ευχήθηκε
να βρισκόταν
οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Πήρε μια βαθιά ανάσα, χτύπησε και
μπήκε.
Το σκιερό δωμάτιο ήταν γεμάτο ράφια με εκατοντάδες γυάλινα
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δοχεία, μέσα στα οποία διατηρούνταν σε χρωματιστά υγρά απομεινάρια
Ζώων και φυτών. Σε μια
γωνιά υπήρχε ένα ντουλάπι με διάφορες ουσίες και υλικά- ο Σνέιπ
κατηγόρησε κάποτε τον Χάρι
—όχι αβάσιμα — ότι κάτι του είχε κλέψει από κει. Την προσοχή του
όμως τράβηξε μια ρηχή
πέτρινη λεκάνη πάνω στο γραφείο, με σκαλιστούς ρούνους και
σύμβολα, που τη φώτιΖαν κεριά.
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Ο Χάρι την αναγνώρισε αμέσως: ήταν η κιβωτός των στοχασμών του
Ντάμπλντορ. Καθώς
αναρωτιόταν τι γύρευε εκεί, αναπήδησε όταν ακούστηκε μεσ' απ' τις
σκιές η παγερή φωνή του
Σνέιπ.
«Κλείσε την πόρτα, Πότερ».
Ο Χάρι υπάκουσε, με την απαίσια αίσθηση ότι κλείνοντας την πόρτα
φυλάκιΖε τον ίδιο του τον
εαυτό. Όταν γύρισε προς τον Σνέιπ, ο καθηγητής είχε προχωρήσει στο
φως και του έδειχνε
αμίλητος μια καρέκλα απέναντι από το γραφείο του. Το αγόρι κάθισε
και το ίδιο έκανε κι ο Σνέιπ
τα ψυχρά μαύρα μάτια του καρφώθηκαν διαπεραστικά στον Χάρι, ενώ
κάθε γραμμή του
προσώπου του φανέρωνε βαθιά αντιπάθεια. .
«Ξέρεις γιατί βρίσκεσαι εδώ, Πότερ», είπε. «Ο διευθυντής μου |
Ζήτησε να σου διδάξω
σφραγισματική. Εύχομαι μόνο να αποδειχτείς πιο επιδεκτικός
μαθήσεως απ' ότι στα φίλτρα».
«Καλά», είπε νευρικά ο Χάρι.
«Μπορεί αυτό να μην είναι ένα οποιοδήποτε συνηθισμένο μαθημα,
Πότερ», συνέχισε ο Σνέιπ,
στενεύοντας απειλητικά τα μάτια | του, «αλλά είμαι δάσκαλος σου
και στο εξής θα με προσφωνείς
παντα κύριο ή καθηγητή». (
«Μάλιστα, κύριε», έκανε ο Χάρι.
«Και τώρα, στη σφραγισματική. Όπως σου είπα στην κουΖίνα του νονού
σου, αυτός ο κλάδος της
μαγείας σφραγίζει το μυαλό ενάντια στις μαγικές διεισδύσεις και
επιρροές».
«Και γιατί ο καθηγητής Ντάμπλντορ πιστεύει ότι μου είναι αναγκαία,
κύριε;» ρώτησε ο Χάρι
κοιτώντας κατάματα τον Σνέιπ. Ανά- ρωτιόταν αν θα του απαντήσει. |
Ο Σνέιπ του ανταπέδωσε το βλέμμα και είπε περιφρονητικά: «Πίστευα
ότι θα το έχεις καταλάβει
μέχρι τώρα, Πότερ. Ο Άρχοντας ;
του Σκότους είναι ειδήμονας στη διεισδυτική...»
«Τι είναι αυτό, κύριε;»
«Η ικανότητα να αποσπάς αισθήματα και μνήμες από το μυαλό | του
άλλου...»
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«Μπορεί να διαβάΖει τη σκέψη;» ρώτησε βιαστικά ο Χάρι, που έβλεπε
να επιβεβαιώνονται οι
χειρότεροι φόβοι του.
Τα μαύρα μάτια του Σνέιπ άστραψαν. «Κάνεις ανούσιες γενικεύσεις,
Πότερ. Δεν μπορείς να
διακρίνεις τις λεπτές αποχρώσεις. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα
που σε κάνουν τόσο οικτρό
κατασκευαστή φίλτρων». Ο Σνέιπ σταμάτησε μερικές στιγμές, για να
απολαύσει προφανώς την
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ηδονή του που πρόσβαλε τον Χάρι, κι ύστερα συνέχισε: «Μόνο οι
Μαγκλ μιλάνε για "διάβασμα
της σκέψης". Το μυαλό δεν είναι βιβλίο, να το ανοίξεις κατά
βούληση και να το μελετήσεις με την
ησυχία σου. Οι σκέψεις δεν είναι γραμμένες στο εσωτερικό του
κρανίου για να τις βρει ο
εισβολέας. Το μυαλό είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο και
πολυσύνθετο, Πότερ — ή, τουλάχιστον,
τα περισσότερα μυαλά». Χαμογέλασε σαρδόνια. «Είναι γεγονός όμως
ότι εκείνοι που κατέχουν τη
διεισδυτική μπορούν, κάτω από ορισμένες πρόύποθέσεις, να
ερευνήσουν το μυαλό του θύματος
και να ερμηνεύσουν σωστα τα ευρήματα τους. Ο Άρχοντας του Σκότους,
για παράδειγμα,
καταλαβαίνει σχεδόν πάντα αν του λες ψέματα. Μόνο αν είσαι γνώστης
της σφραγισματικής,
μπορείς να σφραγίσεις εκείνα τα αισθήματα και τις αναμνήσεις που
αποκαλύπτουν το ψέμα και
να αραδιάΖεις μπροστά του παραμύθια χωρίς να γίνεις αντιληπτός».
Ότι κι αν έλεγε ο Σνέιπ, η διεισδυτική φάνταΖε σαν διάβασμα της
σκέψης στον Χάρι κι αυτό δεν
του άρεσε διόλου.
«Και μπορεί να ξέρει τι σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή;... Κύριε;»
«Ο Άρχοντας του Σκότους βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ οι
τοίχοι και το πάρκο του
"Χόγκουαρτς" φυλάσσονται από αρχαία μάγια και ξόρκια που εγγυώνται
πλήρη πνευματική
ασφάλεια σε όσους κατοικούν εδώ», απάντησε ο Σνέιπ. «Ο χρόνος και
ο τόπος παίζουν μεγάλο
ρόλο στη μαγεία, Πότερ. Η οπτική επαφή είναι συχνά Ζωτική για τη
διεισδυτική».
«Και τότε, γιατί πρέπει να μάθω σφραγισματική;»
Ο Σνέιπ κοίταξε τον Χάρι σέρνοντας στα χείλη του το μακρύ λεπτό
δάχτυλο του.
«Διότι βλέπουμε ότι δεν ισχύουν για σένα οι γνωστοί κανόνες. Η
κατάρα που απέτυχε να σε
σκοτώσει δημιούργησε έναν περίεργο δεσμό ανάμεσα σ' εσένα και στον
Άρχοντα του Σκότους.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι κάποιες στιγμές που το μυαλό σου είναι
χαλαρωμένο και, άρα, ευάλωτο
—όταν κοιμάσαι, για παράδειγμα—
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μϋράζεσαι τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Ο διευθυντής δε
θέλει να συνεχιστεί αυτό. θέλει
να σου διδάξω τη σφραγισματική για να σφραγίσεις το μυαλό σου στον
Άρχοντα του Σκότους».
Η καρδιά του Χάρι χτυπούσε δυνατά. Δεν μπορούσε να βγάλει
συμπερασμα απ' όλα αυτά.
«Και γιατί ο καθηγητής Ντάμπλντορ θέλει να σταματήσει αυτό;»
ρότησε απότομα. «Σίγουρα είναι
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δυσάρεστο για μένα, αλλά αποδείχτηκε χρήσιμο, έτσι; θέλω να πω...
είδα να επιτίθεται το φίδι
στον κύριο Ουέσλι και, αν δεν το είχα δει, ίσως να μην κατάφερνε
να ΤΟν σώσει ο καθηγητής
Ντάμπλντορ, έτσι δεν είναι;... Κύριε;»
Ο Σνέιπ κοίταξε μερικές στιγμές τον Χάρι, χάίδεύοντας πάντα με το
δάχτυλο τα χείλη του. 'Όταν
μίλησε, η φωνή του ήταν αργόσυρτ"η κι επιφυλακτική, σαν να ΖύγιΖε
κάθε του λέξη.
«Φαίνεται ότι ο Άρχοντας του Σκότους αγνοούσε μέχρι πρόσφατα αυτή
τη σχέση μεταξύ σας.
Φαίνεται ότι, μέχρι τώρα, βίωνες τα (Συναισθήματα του και
μοιραΖόσουν τις σκέψεις του χωρίς να
το αντιλαμβάνεται εκείνος. Όμως το όραμα που είδες τις παραμονές
των Χριστουγέννων...»
«Αυτό με το φίδι και τον κύριο Ουέσλι;»
«Μη με διακόπτεις, Πότερ», είπε απειλητικά ο Σνέιπ. «Όπως ελεγα,
το όραμα που είδες τις
παραμονές των Χριστουγέννων ήταν μια τόσο βίαιη εισβολή στις
σκέψεις του Άρχοντα του
Σκότους...»
«Μα ήμουν μες στο μυαλό του φιδιού, όχι στο δικό του!»
«Δε σου είπα να μη με διακόπτεις, Πότερ;»
Τον Χαρι όμως δεν τον ενδιέφερε αν θύμωσε ο Σνέιπ. Επιτέλους»
έμπαιναν στην ουσία είχε
σκύψει μπροστά και, χωρίς να το συνειδητοποιήσει, καθόταν άκρη
άκρη στην καρέκλα του σαν να
ήταν έτοιμος να πετάξει.
«Πώς γίνεται να βλέπω μέσα από τα μάτια του φιδιού, αφού είναι οι
σκέψεις του Βόλντεμορτ που
μοιράζομαι;»
«μιν λες το όνομα του Άρχοντα του Σκότους!» αγρίεψε ο Σνέιπ.
Στο γραφείο έπεσε μια ηλεκτρισμένη σιωπή. Αγριοκοίταζαν ο ένας ΤΟν
αλο πάνω από την
κιβωτό των στοχασμών.
«Ο καθηγητής Ντάμπλντορ λέει κι αυτός το όνομα του», είπε σιγα
νά ο Χάρι
«Ο Ντάμπλντορ είναι ένας πανίσχυρος μάγος», μουρμούρισε ο Σνέιπ
«Μπορεί αυτός να έχει την
άνεση να λέει το όνομα του... αλλά εμείς οι υπόλοιποι...» Έτριψε
ασυναίσθητα τον αριστερό πήχη
του, στο σημείο όπου ήξερε ο Χάρι πως ήταν αποτυπωμένο στο δέρμα
του το Σκοτεινό Σήμα.
«Απλώς θέλω να ξέρω», άρχισε ο Χάρι πιέΖοντας τον εαυτό του να
μιλήσει ευγενικά, «γιατί...»
«Επισκέφτηκες το μυαλό του φιδιού, διότι εκεί ακριβώς βρισκόταν ο
Άρχοντας του Σκότους εκείνη
τη στιγμή», γρύλισε ο Σνέιπ. «Είχε κυριεύσει το φίδι κι εσύ
ονειρεύτηκες πως ήσουν μέσα στο
φίδι».
«Κι ο Βό... κι αυτός κατάλαβε πως ήμουν εκεί;»
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«Έτσι φαίνεται», απάντησε παγερά ο Σνέιπ.
«Κι εσείς πώς το ξέρετε;» επέμεινε ο Χάρι. «Είναι απλώς μια
υπόθεση του καθηγητή Ντάμπλντορ
ή...»
Ο Σνέιπ έμεινε ακίνητος στην καρέκλα του και μισόκλεισε απειλητικά
τα μάτια.
«Σου είπα να με αποκαλείς κύριο».
«Μάλιστα, κύριε», συνέχισε ανυπόμονα ο Χάρι, «αλλά πώς το
ξέρετε...;»
«Αρκεί που το ξέρουμε», είπε αυταρχικά ο Σνέιπ. «Αυτό που έχει
σημασία είναι ότι ο Άρχοντας
του Σκότους ξέρει τώρα πως έχεις πρόσβαση στις σκέψεις και στα
συναισθήματα του. Κι έχει
συμπεράνει επίσης ότι μπορεί να λειτουργήσει αμφίδρομα αυτή η
διεργασία με άλλα λόγια,
κατάλαβε ότι έχει κι αυτός πρόσβαση στις σκέψεις και στα
συναισθήματα σου...»
«Και μπορεί να με βάλει να κάνω διάφορα πράγματα;» ρώτησε ο Χάρι.
«Κύριε;» πρόσθεσε
βιαστικά.
«Ίσως», απάντησε ψυχρά κι αδιάφορα ο Σνέιπ. «Να γιατί πρέπει να
διδαχτείς σφραγισματική».
Ο Σνέιπ έβγαλε το ραβδί από την τσέπη του κι ο Χάρι τσιτώθηκε στην
καρέκλα του. Ο καθηγητής
όμως σήκωσε το ραβδί στον κρόταφο του κι ακούμπησε τη μύτη του
στις λιγδωμένες ρίΖες των
μαλλιών του. Όταν το τράβηξε, το ραβδί παράσυρε μιαν ασημιά ουσία,
που τεντώθηκε σαν
χοντρός ιστός αράχνης ανάμεσα στον κρόταφο του και το ραβδί. Καθώς
κατέβαΖε το ραβδί, η
χοντρή κλωστή έσπασε κι έπεσε αθόρυβα στην κιβωτό των στοχασμών,
όπου στροβιλίστηκε
ασημόλευκη δεν ήταν ούτε υγρό ούτε αέριο. Ο Σνέιπ ακούμπησε άλλες
δυο φορές το ραβδί στον
κρόταφο του κι έριξε την ασημιά ουσία στην πέτρινη λεκάνη.
Κατόπιν, χωρίς καμιά εξήγηση,
σήκωσε προσεκτικά τη λεκάνη και τη μετέφερε σε ένα ράφι. Ύστε490
ρα επέστρεψε κοντά στον Χάρι και στάθηκε απέναντίτου με το ραβδί
του σ' ετοιμότητα.
«Σήκω και βγάλε το ραβδί σου, Πότερ».
Ο Χάρι σηκώθηκε ανήσυχος. Στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο με το
γραφείο ανάμεσα τους.
«Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ραβδί σου για να με αφοπλίσεις ή να
υπερασπιστείς τον εαυτό
σου με όποιο τρόπο νομίζεις», είπε ο Σνέιπ.
«Κι εσείς τι θα κάνετε;» ρώτησε ο Χάρι, κοιτάΖοντάς τον
φοβισμένος.
«θα προσπαθήσω να διεισδύσω στο μυαλό σου», είπε σιγανά ο Σνέιπ.
«Να δούμε κατά πόσο θα
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μπορέσεις να αντισταθείς. Ακούω ότι έχεις επιδείξει ήδη
ανθεκτικότητα στην εξουσιαστική κατάρα.
Όπως θα διαπιστώσεις, και γι' αυτό που θα κάνουμε τώρα απαιτούνται
παρόμοιες ικανότητες...
Συγκεντρώσου, λοιπόν. Διείσδυση!»
Ο Σνέιπ χτύπησε πριν προλάβει ο Χάρι να ετοιμαστεί, πριν αρχίσει
καν να συγκεντρώνει δυνάμεις
αντίστασης. Το γραφείο στροβιλίστηκε κι εξαφανίστηκε από τα μάτια
του εικόνες άρχισαν να προβάλλονται στο μυαλό του σαν ταινία, τόσο Ζωντανές που εξαφάνισαν
τον περιβάλλοντα χώρο.
Ήταν πέντε χρόνων κι έβλεπε τον Ντάντλι να κάνει βόλτες με το
καινούργιο κόκκινο ποδηλατάκι
του, με καρδιά πλημμυρισμένη από Ζήλια... Ήταν εννιά χρόνων κι ο
Αντεροβγάλτης, το
μπουλντόγκ, τον είχε πάρει στο κυνήγι, αναγκάΖοντάς τον να
σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, ενώ οι
Ντάρσλι, που κάθονταν στον κήπο, είχαν ξεκαρδιστεί στα γέλια...
Φορούσε το καπέλο της
επιλογής και του έλεγε ότι θα του ταίριαΖε να πάει στο Σλίθεριν...
Η Ερμιόνη ήταν ξαπλωμένη σε
ένα κρεβάτι στο αναρρωτήριο, με το πρόσωπο καλυμμένο από πυκνό
μαύρο τρίχωμα... Εκατό
Παράφρονες έρχονταν καταπάνω του στην όχθη της λίμνης... Η Τσο
Τσανγκ τον πλησίαΖε κάτω
απότογκι...
Όχι, είπε μια φωνή μέσα στο μυαλό του καθώς Ζύγωνε η ανάμνηση της
Τσο, αυτό δε θα το δεις,
αυτό δε θα το δεις, είναι πολύ προσωπικό...
Ένιωσε μια σουβλιά στο γόνατο του. Το γραφείο του Σνέιπ
εμφανίστηκε ξανά μπροστά του και
συνειδητοποίησε πως ήταν πεσμένος στο πάτωμα το γόνατο του είχε
χτυπήσει στο πόδι του γραφείου του Σνέιπ, γι' αυτό και τον πόνεσε. Σήκωσε τα μάτια του και
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κοίταξε τον καθηγητή που είχε κατεβάσει το ραβδί του κι έτριβε τον
καρπό του. Μια κατακόκκινη
ουλή υπήρχε εκεί, σαν από πυρωμένο σίδερο.
«Προσπάθησες να κάνεις το ξόρκι του κεντρίσματος;» ρώτησε ψυχρά ο
Σνέιπ.
«Όχι», απάντησε πικρόχολα ο Χάρι καθώς σηκωνόταν από το πάτωμα.
«Καλά το κατάλαβα», είπε ο Σνέιπ περιφρονητικά. «Με άφησες να
φτάσω πολύ βαθιά. Έχασες
τον έλεγχο».
«Είδατε ότι είδα;» ρώτησε ο Χάρι, αν και δεν ήταν σίγουρος πως
ήθελε να ακούσει την απάντηση.
«Κάποια στιγμιότυπα», αποκρίθηκε ο Σνέιπ σουφρώνοντας τα χείλη
του. «Τίνος ήταν ο σκύλος;»
«Της θείας Μαρτζ», μουρμούρισε ο Χάρι, νιώθοντας μίσος για τον
Σνέιπ.
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«Για πρώτη προσπάθεια, δεν πήγες τόσο άσχημα όσο περίμενα»,
συνέχισε ο Σνέιπ, υψώνοντας
πάλι το ραβδί του. «Κατάφερες κάποια στιγμή να με σταματήσεις, αν
και με τις φωνές σου σπατάλησες χρόνο και δυνάμεις. Απόκρουσε με με το μυαλό σου και δε θα
χρειαστεί να
χρησιμοποιήσεις το ραβδί σου».
«Προσπαθώ», εξοργίστηκε ο Χάρι, «αλλά δε μου λέτε πώς!»
«Μην αυθαδιάΖεις, Πότερ!» είπε απειλητικά ο Σνέιπ. «Τώρα, θέλω να
κλείσεις τα μάτια σου».
Ο Χάρι του έριξε μιαν άγρια ματιά πριν υπακούσει. Δεν του άρεσε η
ιδέα να αντιμετωπίσει με τα
μάτια κλειστά αυτόν και το ραβδί του.
«Άδειασε το μυαλό σου, Πότερ», ακούστηκε η ψυχρή φωνή του Σνέιπ.
«Δίωξε κάθε
συναίσθημα...»
Αλλά ο θυμός για τον Σνέιπ κόχλαΖε σαν δηλητήριο στις φλέβες του.
Να διώξει το θυμό του; Πιο
εύκολα θα έκοβε τα πόδια του...
«Δεν κάνεις αυτό που σου λέω, Πότερ... χρειάΖεται περισσότερη
αυτοπειθαρχία...
Συγκεντρώσου, τώρα...»
Ο Χάρι προσπάθησε να αδειάσει το μυαλό του, προσπάθησε να μη
σκέφτεται, να μη θυμάται, να
μην αισθάνεται...
«Πάμε πάλι... με το τρία... ένα-δύο-τρία... Διείσδυση!» Ένας
τεράστιος μαύρος δράκος ορθώθηκε
μπροστά του... Η μητέρα κι ο πατέρας του του κούναγαν το χέρι από
το μαγικό καθρέφτη... Ο
Σέντρικ Ντίγκορι κειτόταν στο έδαφος και τον κοίταΖε με τα γυάλινα
μάτια του...
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«οχιιιιιιιι!»
Ο Χάρι βρέθηκε πεσμένος στα γόνατα, με το πρόσωπο κρυμμένο στις
χούφτες του και το μυαλό
του να πονάει σαν να προσπαθούσε κάποιος να το ξερίΖωσει από το
κρανίο του.
«Σήκω!» πρόσταξε κοφτά ο Σνέιπ. «Σήκω! Δεν προσπαθείς, δεν κάνεις
καμιά προσπάθεια. Με
άφησες να παρεισφρήσω σε αναμνήσεις που σου προκαλούν τρόμο, μου
έδωσες όπλα!»
Ο Χάρι σηκώθηκε η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή στο στήθος του σαν
να είδε στ' αλήθεια τον
Σέντρικ στο νεκροταφείο. Ο Σνέιπ ήταν πιο ωχρός από συνήθως, και
πιο οργισμένος, αλλά όχι
τόσο όσο ο Χάρι.
«Προσπαθώ», είπε με σφιγμένα δόντια. «Σου είπα να διώξεις κάθε
συναίσθημα από μέσα σου!»
«Αλήθεια; Το βρίσκω κάπως δύσκολο αυτή τη στιγμή», απάντησε
σαρκαστικά ο Χάρι.
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«Τότε, θα είσαι εύκολο θύμα για τον Άρχοντα του Σκότους!» τον
αποστόμωσε εκείνος. «Οι ηλίθιοι
που βάΖουν την καρδιά τους πάνω απ' όλα, που δεν μπορούν να
ελέγξουν τα συναισθήματα
τους, που ηδονίζονται από τις μελαγχολικές τους αναμνήσεις και
παρασύρονται τόσο εύκολα από
το θυμό τους — κοντολογίς οι αδύναμοι χαρακτήρες— δεν έχουν καμιά
ελπίδα απέναντι στις
δυνάμεις του! θα διεισδύσει στο μυαλό σου με απίστευτη ευκολία,
Πότερ!»
«Δεν είμαι αδύναμος χαρακτήρας», ψιθύρισε ο Χάρι. ΈβραΖε ολόκληρος
από θυμό, σε σημείο
που προς στιγμήν φοβήθηκε ότι θα χυμήξει στον Σνέιπ.
«Απόδειξε το λοιπόν!» τον προκάλεσε εκείνος. «Έλεγξε την οργή σου,
πειθάρχησε το μυαλό σου!
Πάμε πάλι! Ετοιμάσου! Διείσδυση!»
Είδε το θείο Βέρνον να καρφώνει το πορτάκι του γραμματοκιβωτίου...
Εκατό Παράφρονες
έρχονταν προς το μέρος του από τη λίμνη... Έτρεχε σε ένα μακρύ
διάδρομο με τον κύριο
Ουέσλι... πλησίαΖαν στην απλή μαύρη πόρτα στο βάθος του
διαδρόμου... ο Χάρι νόμιΖε πως θα
την ανοίξουν και θα μπουν μέσα... αλλά ο κύριος Ουέσλι τον οδήγησε
αριστερά, σε μια πέτρινη
σκάλα...
«ΞΕΡΩ!ΞΕΡΩ!»
Τώρα ήταν πεσμένος στα τέσσερα και το σημάδι του μυρμήγκιαΖε η
κραυγή όμως που βγήκε
από τα χείλη του ήταν ουρλιαχτό θριάμβου. Σηκώθηκε και είδε τον
Σνέιπ να τον κοιτάΖει επίμονα,
με υψω493
μένο το ραβδί. Αυτή τη φορά είχε την αίσθηση ότι ο Σνέιπ απέσυρε
το ξόρκι πριν ο Χάρι καν
προλάβει να προβάλει αντίσταση.
«Τι έγινε, Πότερ;» ρώτησε με τα μάτια καρφωμένα πάνω του.
«Είδα... θυμήθηκα...» κοντανάσανε ο Χάρι. «Μόλις
συνειδητοποίησα...»
«Τι συνειδητοποίησες;» ρώτησε κοφτά ο Σνέιπ.
Ο Χάρι δεν απάντησε αμέσως- προσπαθούσε ακόμη να το χωνέψει καθώς
έτριβε το σημάδι στο
μέτωπο του...
Ονειρευόταν μήνες αυτόν τον τυφλό, μακρύ διάδρομο που κατέληγε σε
μια κλειδωμένη πόρτα,
χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν υπαρκτός. Τώρα, βλέποντας ξανά
την ανάμνηση του, κατάλαβε
ότι τόσο καιρό ονειρευόταν το διάδρομο από τον οποίο πέρασε με τον
κύριο Ουέσλι στις 12
Αυγούστου, όταν έτρεχαν να προλάβουν τη δίκη του στο υπουργείο
ήταν αυτός που οδηγούσε
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στο Τμήμα Μυστηρίων κι ο κύριος Ουέσλι βρισκόταν εκεί τη νύχτα που
του επιτέθηκε το φίδι του
Βόλντεμορτ.
Σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε τον Σνέιπ.
«Τι υπάρχει μέσα στο Τμήμα Μυστηρίων;»
«Τι είπες;» ρώτησε σιγανά ο Σνέιπ. Ο Χάρι είδε, με βαθιά
ικανοποίηση, ότι η ερώτηση του τον
τάραξε.
«Είπα, τι υπάρχει μέσα στο Τμήμα Μυστηρίων, κύριε;» επανέλαβε ο
Χάρι.
«Γιατί το ρωτάς αυτό;» είπε αργόσυρτα ο Σνέιπ.
«Διότι», άρχισε να εξηγεί, παρατηρώντας επίμονα τον Σνέιπ για να
δει τις αντιδράσεις του, «αυτός
ο διάδρομος που βλέπω... που ονειρεύομαι μήνες... μόλις
συνειδητοποίησα ότι οδηγεί στο Τμήμα
Μυστηρίων... και νομίΖω ότι ο Βόλντεμορτ θέλει κάτι από...»
«Σου είπα να μη λες το όνομα του Άρχοντα του Σκότους!»
Κοιτάχτηκαν. Το σημάδι του Χάρι έκαιγε πάλι, μα δεν τον έμε-λε. Ο
Σνέιπ έδειχνε αναστατωμένος,
αλλά όταν μίλησε, προσπάθησε να διατηρήσει ψυχρή κι ατάραχη τη
φωνή του.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα στο Τμήμα Μυστηρίων, Πότερ, που τα
περισσότερα δεν μπορείς να
τα καταλάβεις και κανένα δε σε αφορά. Έγινα σαφής;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι τρίβοντας το σημάδι του, που πονούσε ολοένα
και περισσότερο.
«θα σε περιμένω την Τετάρτη, την ίδια ώρα. θα συνεχίσουμε τότε».
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«Ωραία», είπε ο Χάρι Δεν έβλεπε την ώρα να φύγει από το γραφείο
του Σνέιπ και να συναντήσει
τον Ρον και την Ερμιόνη.
«Πρέπει να διώχνεις κάθε συναίσθημα από το μυαλό σου πριν
κοιμηθείς τη νύχτα να το
αδειάΖεις, να μένει κενό και ήρεμο, κατάλαβες;»
«Ναι», απάντησε ο χαρι χωρίς να δώσει σημασία.
«Και, σε προειδοποιώ. Πότερ... θα το καταλάβω αν δεν
εξασκείσαι...»
«Μάλιστα», μουρμουΡησε. Πήρε τη σάκα του, την κρέμασε στον
ώμο και κατευθύνθηκε βιαστικά προς την πόρτα. Καθώς την άνοιγε,
γύρισε και κοίταξε τον Σνέιπ,
που είχε στραμμένη την πλάτη προς το μέρος του και μάΖευε τις
σκέψεις του από την κιβωτό των
στοχασμών, τοποθετώνταστες προσεκτικά μέσα στο κεφάλι του. Ο Χάρι
βγήκε χωρίς να πει λέξη
κι έκλεισε αθόρυβα την πόρτα, ενώ ο πόνος από το σημάδι του τον
σφυροκοπούσε αλύπητα.
Βρήκε τον Ρον και την Ερμιόνη στη βιβλιοθήκη, να ετοιμάΖουν την
τελευταία εργασία της
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Άμπριτζ. Στα γειτονικά τραπέΖια κάθονταν κι άλλοι μαθητές, οι
περισσότεροι του πέμπτου έτους,
με τις μύτες χωμένες στα βιβλία και τις πένες να γράφουν
πυρετωδώς. Ο ουρανός έξω από τα
παράθυρα σκοτείνιαΖε ολοένα. Το μόνο που ακουγόταν ήταν τα τρίζατα
παπούτσια της κυρίας
Πινς, καθώς η Βιβλιοθηκάριος περιπολούσε άγρυπνα στους διαδρόμους,
Ζεσταίνοντας με την
καυτή ανάσα της τους σβέρκους όσων άγγίΖαν τα πολύτιμα βιβλία της.
Ο Χάρι είχε ρίγη- το σημάδι τον πονούσε ακόμη κι ένιωθε σαν
να είχε πυρετό. Κάθισε απέναντι στον Ρον και στην Ερμιόνη και είδε
το είδωλο του στο τζάμι του
παραθύρου ήταν κατάχλομος και το σημάδι του διαγραφόταν πιο έντονα
από συνήθως.
«Πώς πήγε» ψιθύρισε η Ερμιόνη κι ύστερα πρόσθεσε ανήσυχα:
«Είσαι καλά, Χάρι;»
«Ε... ναι... δεν ξέρω είπε ανυπόμονα ο Χάρι κι έκανε ένα
μορφασμό πόνου καθώς το σημάδι του τον σούβλισε. «Ακούστε.. μόλις
συνειδητοποίησα κάτι...»
Και τους είπε τι είδε και τι συμπέρανε.
«Δηλαδή... δηλαδή θες να πεις...» χαμήλωσε τη φωνή του ο Ρον καθώς
περνούσε διπλα του^ "η
κυΡΙα Πινς «οτι ΤΟ όπλο που θέλε' ο... ο Ξέρεις-Ποιος... βρίσκεται
στο Υπουργείο Μαγείας;»
«Στο Τμήμα Μυστηρίων, εκεί πρέπει να είναι», ψιθύρισε ο Χάρι
«Είδα την πόρτα όταν με συνόδευσε στο δικαστήριο ο μπαμπάς
σου και είναι σίγουρα η ίδια που φρουρούσε όταν τον δάγκωσε το
φίδι».
Η Ερμιόνη άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό.
«Φυσικά», κοντανάσανε.
«Τι φυσικά;» είπε ανυπόμονα ο Ρον.
«Σκέψου, Ρον... ο Στούρτζίς Πόντμορ προσπαθούσε να παραβιάσει μια
πόρτα στο Υπουργείο
Μαγείας... αυτή πρέπει να ήταν, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση!»
«Και γιατί να θέλει να την παραβιάσει ο Στούρτζίς αφού είναι με το
μέρος μας;» είπε ο Ρον.
«Δεν ξέρω», ομολόγησε η Ερμιόνη. «Είναι κάπως παράξενο...» «Αλλά
τι υπάρχει μέσα στο
Τμήμα Μυστηρίων;» ρώτησε ο Χάρι τον Ρον. «Δεν έχει αναφέρει τίποτα
ο μπαμπάς σου;»
«Ξέρω ότι αυτοί που εργάΖονται εκεί ονομάΖονται Αμίλητοι», εξήγησε
συνοφρυωμένος ο Ρον.
«Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουν... Παράξενο μέρος να κρύψεις
ένα όπλο».
«Καθόλου παράξενο, εμένα μου φαίνεται το πλέον κατάλληλο»,
παρενέβη η Ερμιόνη. «Ασφαλώς
θα είναι κάτι άκρως απόρρητο
που αναπτύσσει το υπουργείο... Χάρι, είσαι σίγουρος πως αισθάνεσαι
καλά;»
Ο Χάρι πίεΖε και με τα δύο χέρια το μέτωπο του σαν να προσπαθούσε
να το σιδερώσει.
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«Ναι... καλά είμαι...» ψέλλισε κατεβάΖοντας τα χέρια του, που
ωστόσο έτρεμαν. «Απλώς, νιώθω
κάπως... τελικά δε μ' αρέσει το μάθημα της σφραγισματικής».
«Ο καθένας, φαντάζομαι, θα ένιωθε διαλυμένος αν το μυαλό του ειχε
δεχτεί αλλεπάλληλες
επιθέσεις», σχολίασε με κατανόηση η Ερμιόνη. «Πάμε στο
εντευκτήριο, θα είμαστε πιο άνετα
εκεί».
Στο εντευκτήριο όμως επικρατούσε πανΖουρλισμός από τα γέλια και τη φασαρία- οι αδελφοί Ουέσλι επιδείκνυαν την τελευταία
τους εφεύρεση.
«Ακέφαλα καπέλα!» φώναξε ο Τζορτζ ενώ ο Φρεντ παρουσίαΖε στους
υπόλοιπους μαθητές ένα
μυτερό καπέλο με φουντωτό ρόζ Φτερό. «Δύο γαλέρες το κομμάτι,
κοιτάξτε τον Φρεντ,
παρακαλώ!» ο Φρεντ φόρεσε το καπέλο με ένα πλατύ χαμόγελο. Για μια
στιγμή δεν έγινε τίποτα...
κι ύστερα, εξαφανίστηκαν ξαφνικά κεφάλι καικαπέλο.
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Μερικά κορίτσια τσίριξαν αλλά οι υπόλοιποι ξεκαρδίστηκαν στα
γέλια.
«Και τώρα το βγάΖουμε!» φώναξε ο Τζορτζ. Το χέρι του Φρεντ φάνηκε
να ψαχουλεύει στο κενό
πάνω από τον ώμο του. Μόλις έβγαλε το καπέλο με το ρόζ φτερό, το
κεφάλι του εμφανίστηκε
ξανά.
«Πώς λειτουργούν αυτά τα καπέλα;» αναρωτήθηκε η Ερμιόνη που προς
στιγμήν της είχαν κινήσει
το ενδιαφέρον και είχε διακόψει τη μελέτη της. «θέλω να πω,
προφανώς είναι κάποιο ξόρκι αορατότητας, αλλά είναι πολύ έξυπνο που επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής
πέρα από τα όρια του
μαγεμένου αντικειμένου... φαντάζομε όμως ότι δε θα έχει μεγάλη
διάρκεια το ξόρκι».
Ο Χάρι δεν απάντησε- αισθανόταν άρρωστος.
«θα διαβάσω αύριο», είπε σπρώχνοντας τα βιβλία που μόλις είχε
βγάλει από τη σάκα του.
«Τότε, σημείωσε το στο ημερολόγιο μελέτης!» τον παρακίνησε η
Ερμιόνη. «Για να μην το
ξεχάσεις!»
Ο Χάρι κι ο Ρον κοιτάχτηκαν. Το αγόρι έβγαλε το ημερολόγιο μελέτης
και το άνοιξε απρόθυμα.
«Μην αναβάλλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα!»
κελάηδησε το ημερολόγιο,
καθώς ο Χάρι σημείωνε την εργασία της Άμπριτζ. Η Ερμιόνη του
άστραψε ένα χαμόγελο.
«Πάω για ύπνο», ανακοίνωσε ο Χάρι καθώς έβαΖε στη σάκα το
ημερολόγιο και σημείωνε νοερά
να το πετάξει, με την πρώτη ευκαιρία, στη φωτιά.
Διέσχισε το εντευκτήριο, αποφεύγοντας τον Τζορτζ που προσπάθησε να
του φορέσει ένα
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ακέφαλο καπέλο, κι έφτασε στη δροσιά και την ηρεμία της πέτρινης
σκάλας που οδηγούσε στον
κοιτώνα των αγοριών. Ένιωθε ξανά άρρωστος, όπως τη νύχτα που είδε
το όραμα με το φίδι, αλλά
σκέφτηκε πως θα του περνούσε αν ξάπλωνε λιγάκι. Άνοιξε την πόρτα
του κοιτώνα του κι έκανε
ένα βήμα, όταν ένιωσε έναν πόνο τόσο φρικτό που νόμιΖε πως άνοιξε
το κεφάλι του στα δύο. Δεν
ήξερε πού βρισκόταν, δεν ήξερε αν ήταν πεσμένος ή όρθιος, δεν
ήξερε καν το όνομα του.
Ένα παρανόϊκό γέλιο αντηχούσε στ' αφτιά του... είχε καιρό να
νιώσει τόση ευτυχία... τόση
αγαλλίαση, έκσταση, θρίαμβο... είχε συμβεί κάτι υπέροχο,
υπέροχο...
«Χάρι; ΧΆΡΙ!»
Κάποιος τον χαστούκισε. Το παρανόίκο γέλιο διακόπηκε από497
τομα από ένα ουρλιαχτό πόνου. Το αίσθημα της ευτυχίας ξεθώριασε,
ωστόσο το γέλιο
συνεχιΖόταν...
Άνοιξε τα μάτια του και, την ίδια στιγμή, συνειδητοποίησε ότι το
γέλιο έβγαινε απ' τα χείλη του.
Μόλις το κατάλαβε αυτό, το γέλιο έσβησε ήταν πεσμένος στο πάτωμα
και κοίταΖε το ταβάνι. Το
σημάδι στο μέτωπο του τον πέθαινε στον πόνο. Από πάνω του ήταν
σκυμμένος ο Ρον, τρελός
από αγωνία.
«Τι έγινε;» ρώτησε.
«Δε... δεν ξέρω...» κοντανάσανε ο Χάρι κι ανακάθισε. «Είναι
πολύ ευτυχισμένος... τρελά ευτυχισμένος...»
«Ο Ξέρεις-Ποιος;»
«Του συνέβη κάτι πολύ ευχάριστο», ψέλλισε ο Χάρι. Έτρεμε, όπως
τότε που είδε το φίδι να
επιτίθεται στον κύριο Ουέσλι, κι αισθανόταν πολύ άρρωστος. «Κάτι
που ευχόταν να γίνει».
Τα λόγια βγήκαν από τα χείλη του σαν να τα έλεγε κάποιος άλλος,
όπως τότε, στα αποδυτήρια
του Γκρίφιντορ, ήξερε όμως πως ότι έλεγε ήταν αλήθεια. Πήρε
μερικές βαθιές ανάσες για να μην
ξεράσει πάνω στον Ρον. Χαιρόταν που, αυτή τη φορά, δεν ήταν
μπροστά ο Ντιν κι ο Σίμους.
«Μ' έστειλε η Ερμιόνη να δω τι κάνεις», ψιθύρισε ο Ρον καθώς
τον βοηθούσε να σηκωθεί. «Λέει ότι οι άμυνες σου θα είναι πεσμένες
τώρα που σκάλισε το μυαλό
σου ο Σνέιπ... αλλά θα βοηθήσει, φαντάΖομαι, μακροπρόθεσμα, έτσι
δεν είναι;»
Κοίταξε αβέβαια τον Χάρι καθώς τον οδηγούσε στο κρεβάτι του.
Εκείνος του έγνεψε χωρίς
ιδιαίτερη πειθώ και ρίχτηκε στα μαξιλάρια πονούσε σε όλο του το
σώμα από τα πεσίματα στο
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γραφείο του Σνέιπ και το σημάδι του τον έκαιγε ακόμη. Ένιωθε ότι
το πρώτο μάθημα
σφραγισματικής αποδυνάμωσε την αντίσταση του μυαλού του αντί να
την ενισχύσει κι
αναρωτιόταν με τρόμο τι ήταν αυτό που έκανε το λόρδο Βόλντεμορτ
πιο ευτυχισμένο από ποτέ τα
τελευταία δεκατέσσερα χρόνια.
Το παροπλισμένο σκαθάρι
Το άλλο πρωί, η απορία του Χάρι λύθηκε. 'Όταν έφτασε ο Ημερήσιος
Προφήτης και τον άνοιξε η
Ερμιόνη, έριξε μια ματιά στην πρώτη σελίδα κι έβγαλε μια κραυγή
που έκανε τους διπλανούς της
να γυρίσουν προς το μέρος της.
«Τι;» ρώτησαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
Αντί γι' απάντηση, άπλωσε την εφημερίδα στο τραπέΖι και τους
έδειξε δέκα ασπρόμαυρες
φωτογραφίες που καταλάμβαναν όλο το πρωτοσέλιδο- οι εννιά
παρουσίαΖαν μάγους και η
δέκατη μια μάγισσα. Μερικά πρόσωπα στις φωτογραφίες χαμογελούσαν
σαρδόνια- άλλα
χτυπούσαν τα δάχτυλα στο περιθώριο της φωτογραφίας με προκλητικό
ύφος. Κάτω από κάθε
φωτογραφία υπήρχε μια λεζαντα όπου αναφερόταν το όνομα καθώς και
το έγκλημα για το οποίο
φυλακίστηκε στο ΑΖκαμπάν το συγκεκριμένο άτομο.
Αντονίν Ντολόχοβ, ανέφερε η λεΖάντα κάτω από τη φωτογραφία ενός
μάγου με μακρύ και χλομό
στραβομούτσουνο πρόσωπο, που χαμογελούσε ειρωνικά στον Χάρι.
Καταδικάστηκε για τους ειδεχθείς φόνους των Γκίντεον και Φάμπιαν Προυετ.
Αύγουστος Ρούκγουντ. Η φωτογραφία έδειχνε ένα βλογιοκομ-μένο άντρα
με λιγδωμένα μαλλιά,
που έγερνε βαριεστημένα στο περιθώριο της. Καταδικάστηκε για τη
διαρροή απορρήτων του
Υπουργείου Μαγείας στον Ακατονόμαστο.
Ο Χάρι όμως κάρφωσε τα μάτια του στη φωτογραφία της μάγισσας. Το
πρόσωπο της τράβηξε
την προσοχή του αμέσως μόλις είδε την πρώτη σελίδα. Είχε μακριά
μαύρα μαλλιά που έδειχναν
αχτένιστα και κατσιασμένα στη φωτογραφία, αλλά ο Χάρι τα είχε δει
κά499
ποτέ πυκνά, γυαλιστερά και μεταξένια. Τον αγριοκοίταζε μεσ' από τα
βαριά της βλέφαρα ενώ στα
λεπτά χείλη της τρεμόπαιζε ένα αλαζΟΝικο, περιφρονητικό χαμόγελο.
Στο πρόσωπο της, όπως
και στου Σείριου, διακρίνονταν ίχνη μιας σπάνιας ομορφιάς, κάτι
όμως της την είχε κλέψει — ίσως
το ΑΖκαμπάν.
Μπέλατριξ Λεστρέιντζ, καταδικάστηκε για βασανισμό και ανήκεστες
βλάβες του Φρανκ και της
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Άλις Λονγκμπότομ.
Η Ερμιόνη σκούντησε τον Χάρι και του έδειξε τον τιτλο πάνω από τις
φωτογραφίες, που,
απορροφημένος από την Μπέλαιριξ, δεν είχε διαβάσει.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΖΚΑΜΠΆΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΠΛΑΚ
ΕΔΩΣΕ ΤΟ «ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ» ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΦΑΓΟΥΣ
«Ο Μπλακ;» αναφώνησε ο Χάρι. «Μα...» «Σςς!» ψιθύρισε απελπισμένη η
Ερμιόνη. «Μη
φωνάΖεις... μόνο διάβαΖε!»
Το Υπουργείο Μαγείας ανακοίνωσε αργά χθες τη νύχτα ότι σημειώθηκε
ομαδική απόδραση από
το ΑΖκαμπάν.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο ιδιαίτερο γραφείο του, ο
υπουργός Μαγείας Κορνήλιος
Φαντζ επιβεβαίωσε ότι δέκα κρατούμενοι της πτέρυγας υψίστης
ασφαλείας δραπέτευσαν τις
πρώτες πρωινές ώρες. Έχει ενημερώσει ήδη τον πρωθυπουργό τωνΜαγκλ
για την
επικινδυνότητα των συγκεκριμένων ατόμων.
«Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην ίδια θέση όπως πριν από δυόμισι
χρόνια, τότε που δραπέτευσε ο
Σείριος Μπλακ», είπε ο Φαντζ χθες τη νύχτα. «Δεν πιστεύουμε πως
είναι ασύνδετες μεταξύ τους
οι δύο αποδράσεις. Ένα τέτοιου μεγέθους εγχείρημα υποδηλώνει
εξωτερική βοήθεια και δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπλακ, ο πρώτος στα ιστορικά που απέδρασε
από το ΑΖκαμπάν, ήταν ο
πλέον κατάλληλος να βοηθήσει τους μιμητές του. θεωρούμε ότι τα
άτομα αυτά, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνεται η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ, εξαδέλφη του
Μπλοκ, θα συσπειρωθούν
γύρω του και θα τον αναδείξουν αρχηγό τους. Ωστόσο, καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη σύλληψη τους

500
και παρακαλούμε την κοινότητα των μάγων να επιδείξει εγρήγορση και
ψυχραιμία. Κανένας δεν
πρέπει να πλησιάσει τα συγκεκριμένα άτομα».
«Να γιατί ήταν τόσο ευτυχισμένος χθες τη νύχτα», είπε ο Ρον φωνή
γεμάτη δέος. «Αυτό ήταν».
«Δεν το πιστεύω!» γρύλισε ο Χάρι. «Ο Φαντζ κατηγορεί για την
απόδραση τον Σείριο;»
«Δεν είχε άλλη επιλογή», είπε πικρόχολα η Ερμιόνη. «Ήταν καπως
δύσκολο να πει: "Συγγνώμη,
παιδιά, με είχε προειδοποιήσει ο Ντάμπλντορ γι' αυτή την
πιθανότητα, ότι οι δεσμοφύλακες του
Az καμπάν θα πάνε με το μέρος του Βόλντεμορτ" — σταμάτα να μυξο
κλαίς, Ρον— "και τώρα
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δραπέτευσαν οι πιο επικίνδυνοι οπαδοί του". | θέλω να πω, επί έξι
μήνες έβγαΖε ψεύτες εσένα
και τον Νταμπλ- \ ντορ, έτσι δεν είναι;» :
Η Ερμιόνη άνοιξε την εφημερίδα κι άρχισε να διαδάΖει το ρεπορτάζ
στις εσωτερικές σελίδες, ενώ
ο Χάρι κοίταΖε γύρω του στην τραπεΖαρία. Δεν καταλάβαινε γιατί οι
συμμαθητές του δεν έδειχναν
φοβισμένοι ή, τουλάχιστον, δεν κουβέντιαΖαν για τη φοβερή είδηση
της πρώτης σελίδας.
Ελάχιστοι όμως έπαιρναν καθημερινά τον | Ημερήσιο Προφήτη όπως η
Ερμιόνη. ΣυΖητούσαν για
τα μάθηματα και το κουίντιτς, και ποιος ξέρει για τι άλλες
σαχλαμάρες, τη στιγμη που έξω από
αυτούς τους τοίχους είχαν πυκνώσει τις τάξεις του Βόλντεμορτ άλλοι
δέκα θανατοφάγοι. (
Κοίταξε το τραπέΖι του διδακτικού προσωπικού. Εκεί τα πράγματα
ήταν τελείως διαφορετικά: ο
Ντάμπλντορ και η ΜακΓκόναγκαλ συΖητούσαν απορροφημένοι, με ύφος
σκυθρωπό. Η
καθηγήτρια Σπράουτ είχε στηρίξει σε ένα μπουκάλι με κέτσαπ τον
Ημερήσιο Προφήτη και
διάβαΖε με τόση προσήλωση την πρώτη σελίδα, ώστε δεν
αντιλαμβανόταν τον κρόκο αβγού που
στάλαΖε στα ρούχα της από το μετέωρο πιρούνι της. Στο μεταξύ, στην
άλλη άκρη του τραπεΖιού, η καθηγήτρια Άμπριτζ καταβρόχθίΖε ένα πιάτο χυλό. Αυτή τη
φορά τα γουρλωτά μάτια
της δε χτένιΖαν την αίθουσα αναζιτόντας άτακτους μαθητές. Έτρωγε
κατσουφιασμένη και κάθε
τόσο | έριχνε ένα αιμοβόρο βλέμμα στον Ντάμπλντορ και στη
ΜακΓκόνανκαλ, που κουβέντιαΖαν
τόσο απορροφημένοι, «Οχ...» έκανε η Ερμιόνη που διάβαΖε ακόμη την
εφημερίδα. ;
«Τι έγινε πάλι;» ρώτησε ο Χάρι, που ένιωθε φοβερό εκνευρισμό.
«Είναι... φρικτό», είπε αναστατωμένη η Ερμιόνη. Δίπλωσε την
εφημερίδα στη δέκατη σελίδα και
την έδωσε στον Χάρι και τον Ρον.
ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ
Χθες τη νύχτα, η διεύθυνση του Νοσοκομείου Μαγικών Νόσων και
Τραυμάτων «Ο Άγιος
Μόνγκο» υποσχέθηκε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για
το θάνατο του σαρανταεννιάχρονου Μπρόντερικ Μπόουντ, υπαλλήλου του Υπουργείου Μαγείας,
που Βρέθηκε
στραγγαλισμένος στο κρεβάτι του από ένα καλλωπιστικό φυτό. Οι
θεραπευτές που έσπευσαν στο
πλευρό του δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη Ζωή τον Μπρόντερικ
Μπόουντ, ο οποίος είχε
τραυματιστεί σε εργατικό ατύχημα λίγες βδομάδες πριν από το θάνατο
του.
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Η θεραπεύτρια Μίριαμ Στράουτ, υπεύθυνη στο θάλαμο του ασθενούς την
ώρα του δυστυχήματος,
τέθηκε σε διαθεσιμότητα και δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε
μαΖί της για να μας κάνει
κάποιο σχόλιο. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου, όμως, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Η διεύθυνση του νοσοκομείου μας και όλο το προσωπικό εκφράζουν τη
βαθιά οδύνη τους για το
θάνατο του Μπρόντερικ Μπόουντ, του οποίου η υγεία παρουσίαΖε
σταθερή βελτίωση προ του
δυστυχήματος.
«Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τα διακοσμητικά αντικείμενα που
επιτρέπονται στους
θαλάμους, αλλά προφανώς η θεραπεύτρια Στράουτ παρέβλεψε τους
κινδύνους από τη γλάστρα
στο κομοδίνο του άτυχου ασθενούς, λόγω του φόρτου εργασίας των
Χριστουγέννων. Καθώς η
ομιλία και η κινητικότητα του ασθενούς βελτιώνονταν μέρα με τη
μέρα, η θεραπεύτρια Στράουτ
τον ενθάρρυνε να περιποιηθεί ο ίδιος το φυτό του, αγνοώντας ότι
δεν επρόκειτο για ένα ακίνδυνο
φτερουγοπλόκαμο αλλά για ένα μόσχευμα παγίδας του σατανά, που
μόλις το άγγιξε ο Μπρόντερικ Μπόουντ, τον στραγγάλισε ακαριαία.
»Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πώς βρέθηκε το φυτό στο θάλαμο
του εκλιπόντος, γι' αυτό
παρακαλείται όποιος γνωριζει κάτι να επικοινωνήσει με το
νοσοκομείο».
502
503
«Μπόουντ...» είπε ο Ρον. «Μπόουντ. Κάτι μου θυμίΖει...» «Τον
είδαμε», ψιθύρισε η Ερμιόνη.
«Στον "Άγιο Μανγκο", δε θυμάστε; Ήταν στο κρεβάτι απέναντι από τον
Λόκχαρτ, κοίταΖε το
ταβάνι και μουρμουριζε. Είδαμε που του έφεραν την παγίδα του
σατανά... Η θεραπεύτρια είπε
πως ήταν χριστουγεννιάτικο δώρο».
Ο Χάρι θυμήθηκε. Ένα κύμα τρόμου ανέβηκε σαν χολή στο Λαιμό του.
«Πώς δεν αναγνωρίσαμε την παγίδα του σατανά; Την έχουμε ξαναδεί...
θα μπορούσαμε να τον
είχαμε σώσει».
«Ποιος περίμενε να εμφανιστεί μέσα στο νοσοκομείο μεταμφιεσμένη σε
καλλωπιστικό φυτό;» είπε
κοφτά ο Ρον. «Δε φταίμε εμείς, φταίει εκείνος που του την έστειλε!
Πρέπει να ήταν μεγάλος κόπανος. Γιατί δεν κοιτάΖουν τι αγοράζουν;»
«Μην είσαι αφελής, Ρον!» απάντησε ταραγμένη η Ερμιόνη. «Δε γίνεται
να φυτέψει κάποιος στη
γλάστρα μια παγίδα του σατανά χωρίς να καταλάβει ότι αυτή θα
προσπαθεί να στραγγαλίσει
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όποιον την αγγίΖει! Ήταν... ήταν έγκλημα... ένα έξυπνο έγκλημα...
Αν του έστειλαν ανώνυμα το
φυτό, πώς θα βρουν ποιος το έκανε;»
Ο Χάρι δε σκεφτόταν την παγίδα του σατανά, θυμόταν την ημέρα της
δίκης του, που κατέβαινε
στο ένατο επίπεδο του Υπουργείου Μαγείας και μπήκε στο ασανσέρ
ένας κιτρινιάρης μάγος.
«Τον είχα ξαναδεί τον Μπόουντ», δήλωσε με αργόσυρτη φωνή. «Στο
υπουργείο, με τον πατέρα
σου, Ρον».
Ο Ρον έμεινε μ' ανοιχτό το στόμα. «Είχα ακούσει τον μπαμπά να
αναφέρει στο σπίτι το όνομα
του! Ήταν ένας από τους Αμίλητους δούλευε στο Τμήμα Μυστηρίων!»
είπε ευθύς αμέσως.
Κοιτάχτηκαν για μια στιγμή. Ύστερα η Ερμιόνη μάΖεψε την εφημερίδα,
την έκλεισε, αγριοκοίταξε
τις φωτογραφίες των δραπετών στην πρώτη σελίδα και σηκώθηκε όρθια.
«Πού πας;» ρώτησε
ξαφνιασμένος ο Ρον. «Να στείλω ένα γράμμα», απάντησε η Ερμιόνη
κρεμώντας τη σάκα της
στον ώμο. «θα... δεν ξέρω αν... αλλά αξίΖει τον κόπο να κάνω μια
προσπάθεια... κι είμαι η μόνη
που μπορεί να το κάνει».
«Το μισώ αυτό το χούι της», γρύλισε ο Ρον. Σηκώθηκαν από το
τραπέΖι με τον Χάρι και άρχισαν
να διασχίσουν με το δικό τους, πολύ πιο αργό βηματισμό, τη μεγάλη
τραπεΖαρία. «θα πάθει
τίποτε αν
μας πει τι σχεδιάζει; Δεν μπορεί να θυσιάσει δέκα δευτερόλεπτα...
ει, Χάγκριντ!»
Ο Χάγκριντ στεκόταν δίπλα στην πόρτα που οδηγούσε στο χολ της
εισόδου, περιμένοντας να
περάσει ένα μπουλούκι μαθητών από το Ράβενκλοου. Ήταν γεμάτος
μελανιές, όπως τη νύχτα
που γύρισε από την αποστολή στους γίγαντες, και στη ράχη της μύτης
του υπήρχε ένα
καινούργιο βαθύ κόψιμο.
«Τι κάνετε εσείς οι δυο;» ρώτησε προσπαθώντας να χαμογελάσει, αλλά
το μόνο που κατάφερε
να κάνει τελικά ήταν ένας μορφασμός πόνου.
«Είσαι καλά, Χάγκριντ;» ρώτησε ο Χάρι ακολουθώντας τον καθώς
περπατούσε βαριά πίσω από
τους Ράβενκλοου.
«Καλά, καλά», απάντησε αεράτα εκείνος κουνώντας το χέρι έτσι που
παραλίγο να ρίξει αναίσθητη
την τρομαγμένη καθηγήτρια Βέ-κτορ, η οποία έτυχε να περνάει δίπλα
του. «Πνίγομαι στη δουλειά... ξέρετε, να ετοιμάσω τα μαθήματα... δυο σαλαμάνδρες έπαθαν
λεπιδίτιδα... και τέθηκα υπό
επιτήρηση», μουρμούρισε.
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«Τέθηκες υπό επιτήρηση;» φώναξε τόσο δυνατά ο Ρον, που οι
περαστικοί μαθητές στράφηκαν
προς το μέρος του. «Συγγνώμη... θέλω να πω... είσαι υπό
επιτήρηση;» ψιθύρισε.
«Ναι», απάντησε ο Χάγκριντ. «Αν και το περίμενα, για να σας πω την
αλήθεια. Δεν ξέρω αν το
καταλάβατε, πάντως δεν τα πήγα καλά στην επιθεώρηση και... τέλος
πάντων», είπε και
βαριαναστέναξε. «Πρέπει να βάλω σκόνη κόκκινης καυτερής πιπεριάς
στις σαλαμάνδρες αν δε
θέλω να τους πέσει η ουρά. Τα ξαναλέμε, Χάρι...
Ρον...»
Περπάτησε με κόπο μέχρι τη μεγάλη πόρτα, κατέβηκε τα πέτρινα
σκαλιά και βγήκε στο πάρκο. Ο
Χάρι τον κοίταΖε που απομακρυνόταν κι αναρωτιόταν τι άλλο
δυσάρεστο θ' ακούσει.
Το γεγονός ότι ο Χάγκριντ ήταν υπό επιτήρηση έγινε γνωστό μέσα σε
λίγες μέρες σε όλο το
σχολείο αλλά, προς μεγάλη αγανάκτηση του Χάρι, κανένας δεν έδειξε
να νοιάΖεται απεναντίας,
ορισμένα άτομα, με πρώτο και καλύτερο τον Ντράκο Μαλφόι,
πανηγύριΖαν. Όσο για τον
παράξενο θάνατο κάποιου υπαλλήλου ενός μυστηριώδους τμήματος του
Υπουργείου Μαγείας...
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν οι μόνοι που το ήξεραν και τους
απασχολούσε. Τώρα, στους
διαδρόμους υπήρχε μόνο ένα θέμα συΖήτησης: η απόδραση των δέκα
θανατοφάγων, που
διαδόθηκε επιτέλους στο σχολείο από
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τους λίγους που έπαιρναν εφημερίδα. Οι φήμες οργίαΖαν. Ακουγόταν
ότι κάποιοι δραπέτες
εθεάθησαν στο Χόγκσμιντ, ότι κρύβονταν στην καλύβα που ουρλιάΖει
κι ότι σκόπευαν να
τρυπώσουν κρυφά στο «Χόγκουαρτς», όπως κάποτε ο Σείριος Μπλακ.
Όσοι προέρχονταν απο οικογένειες μάγων είχαν μεγαλώσει ακούγοντας
τα ονόματα αυτών των
θανατοφάγων να προφέρονται με τον ίδιο σχεδόν τρόμο που προκαλούσε
και τ' όνομα του Βόλντεμορτ τα εγκλήματα που διέπραξαν την εποχή της βασιλείας του
τρόμου του Βόλντεμορτ ήταν
θρυλικά. Μεταξύ των μαθητών του «Χόγκουαρτς» υπήρχαν συγγενείς των
θυμάτων τους, που
τώρα γίνονταν απρόθυμοι αποδέκτες της εξ αντανακλάσεως φήμης: η
ΣούΖαν Μπόουνς, που ο
θείος, η θεία και τα ξαδέλφια της πέθαναν στα χέρια ενός από τους
δέκα, δήλωσε με
δυστυχισμένο ύφος στο μάθημα της Βοτανολογίας ότι τώρα καταλάβαινε
πώς ένιωθε ο Χάρι.
«Αυτό που δεν ξέρω είναι πώς το αντέχεις είναι φρικτό», σχολίασε
απερίφραστα, ρίχνοντας
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υπερβολική ποσότητα κοπριάς δράκου στη γλάστρα με τα
στριγκλοβότανά της, μέχρι που εκείνα
τσίριξαν ενοχλημένα.
Ήταν αλήθεια πως, αυτές τις μέρες, τα παιδιά ξανάρχισαν να τον
δείχνουν και να μουρμουρίσουν
στους διαδρόμους, αλλά τώρα ο Χάρι διέκρινε ένα διαφορετικό τόνο
στις ψιθυριστές φωνές τους
υπήρχε περισσότερο περιέργεια παρά εχθρότητα. Καναδυό φορές
μάλιστα ήταν σίγουρος πως
έπιασε αποσπάσματα συΖητήσεων που φανέρωναν ότι πολλοί δεν ήταν
ικανοποιημένοι με την
εκδοχή του Ημερήσιου Προφήτη σχετικά με το πώς και γιατί κατάφεραν
να δραπετεύσουν από το
κάστρο του ΑΖκαμπάν οι θανατοφάγοι. Μέσα στο φόβο και στη σύγχυση
τους, ήταν αρκετοί αυτοί
που πια στρέφονταν στη μοναδική άλλη πιθανή εξήγηση: αυτή που
υποστήρι-ζαν ο Ντάμπλντορ
και ο Χάρι από την προηγούμενη χρονιά.
Αλλά δεν είχε αλλάξει μόνο η διάθεση των μαθητών. Συχνά-πυκνά και
αρκετοί καθηγητές
κουβέντιαΖαν ψιθυριστά δυο δυο και τρεις τρεις στους διαδρόμους,
διακόπτοντας απότομα τη
συΖήτησή τους μόλις πλησίαΖαν μαθητές.
«Προφανώς, δεν μπορούν να συΖητήσουν πια ελεύθερα στο γραφείο των
καθηγητών»,
συμπέρανε χαμηλόφωνα η Ερμιόνη. Την ίδια στιγμή, εκείνη, ο Χάρι
και ο Ρον προσπέρασαν τη
ΜακΓκόνα-γκαλ, τον Φλίτγουικ και τη Σπράουτ που κουδέντιαΖαν έξω
από την αίθουσα ξορκιών.
«Είναι, βλέπεις, μπροστά η Άμπριτζ».
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«Λέτε να έμαθαν κανένα νέο;» ρώτησε ο Ρον, γυρίΖοντας να κοιτάξει
τους τρεις καθηγητές.
«Και να έμαθαν, δεν πρόκειται να μας πούνε τίποτα», σχολίασε
θυμωμένος ο Χάρι. «Ειδικά μετά
το εκπαιδευτικό διάταγμα... τι αριθμός είναι;» ρώτησε νέες
ανακοινώσεις είχαν αναρτηθεί την
επομένη της απόδρασης από το ΑΖκαμπάν.
ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ «ΧΌΓΚΟΥΑΡΤΣ»
Απαγορεύεται στους καθηγητές να δίδουν στους μαθητές οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία, πέραν
όσων περιορίΖονται αυστηρά στο πλαίσιο του μαθήματος το οποίο
διδάσκουν.
Κατ' εφαρμογήν του Εκπαιδευτικού Διατάγματος υπ' αριθμόν 26
Υπογραφή: Ντολόρες Τζαν
Αμπριά, Μεγάλη Επιθεωρήτρια
Το τελευταίο διάταγμα έδωσε αφορμή για πολλά καλαμπούρια μεταξύ
των μαθητών. Ο Λι
Τζόρνταν επισήμανε στην Άμπριτζ ότι, σύμφωνα με το τελευταίο
διάταγμα, δεν της επιτρεπόταν
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να κατσα-διάσει τον Φρεντ και τον Τζορτζ που έπαιΖαν εκρηκτική
ξερή στο τελευταίο θρανίο.
«Η εκρηκτική ξερή δεν έχει καμιά σχέση με την άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, κυρία! Δεν
είναι μια πληροφορία εντός του πλαισίου του μαθήματος σας!»
Την επόμενη φορά που είδε τον Λι ο Χάρι, η ράχη του χεριού του
αιμορραγούσε άσχημα, και του
σύστησε εκχύλισμα μάρτλαπ.
Ο Χάρι ήλπίΖε ότι η απόδραση από το ΑΖκαμπάν θα έκοβε κάπως τα
φτερά της Άμπριτζ.
Περίμενε ότι θα πτοούνταν από την καταστροφή που συνέβη κάτω από
τη μύτη του αγαπημένου
της Φαντζ. Αντίθετα, όμως, η μανία της να θέσει υπό τον απόλυτο
έλεγχο της κάθε πτυχή της
Ζωής στο «Χόγκουαρτς» γιγαντώθηκε. Ήταν αποφασισμένη να απολύσει
οπωσδήποτε κάποιον
και το ερώτημα ήταν: την καθηγήτρια Τρελόνι ή τον Χάγκριντ;
Τώρα, όλα τα μαθήματα μαντικής και φροντίδας μαγικών πλασμάτων
γίνονταν παρουσία της
Άμπριτζ και του σημειωματάριου της. Καραδοκούσε δίπλα στο τζάκι,
στην αρωματισμένη αίθουσα
του
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πύργου, και διέκοπτε τις υστερικές πλέον παραδόσεις της Τρελόνι με
δύσκολες ερωτήσεις για την
ορνιθομαντεία και την επτομολο-νία. Την έβαΖε να προβλέπει τις
απαντήσεις των μαθητών πριν
καν τις δώσουν κι απαιτούσε να επιδεικνύει τις ικανότητες της στην
κρυστάλλινη σφαίρα, τα
φύλλα τσαγιού και τους ρούνους. Ο Χάρι περίμενε ότι η καθηγήτρια
Τρελόνι θα έσπαγε κάποια
στιγμή από το φοβερό άγχος. Πολλές φορές τη συναντούσε στους
διαδρόμους —πράγμα
ιιδιαίτερα περίεργο, αφού συνήθιΖε να μένει κλεισμένη στο δωμάτιο
της στον πύργο — να
μονολογεί αλαφιασμένη και να ρίχνει με τρόμο πίσω της κλεφτές
ματιές, ενώ ανέδιδε μια έντονη
μυρουδιά μαγειρικού σερί. Αν δεν ανησυχούσε τόσο για τον Χάγκριντ,
θα τη λυπόταν. Αλλά αν
ήταν να χάσει ένας από τους δύο τη δουλειά του, ασυΖητητί θα
προτιμούσε αυτή να είναι η
Τρελόνι.
Δυστυχώς, όμως, έβλεπε ότι κι ο Χάγκριντ δεν τα πήγαινε καλύτερα.
Αν και ακολουθούσε τη
συμβουλή της Ερμιόνης και τους έδειχνε ακίνδυνα πλάσματα σαν τα
κραπ — ένα Ζώο που
θύμιΖε τε-ριέ, μόνο που είχε διχαλωτή ουρά — φαινόταν να έχει
χάσει κι αυτός την ψυχραιμία του.
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Την ώρα του μαθήματος ήταν περίεργα νευρικός κι αφηρημένος, έχανε
τον ειρμό του λόγου του,
απαντούσε λανθασμένα στις ερωτήσεις και κάθε τόσο κοίταΖε ανήσυχα
την Αμπριτζ. Ήταν
επίσης ασυνήθιστα απόμακρος με τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη
και τους είχε απαγορεύσει
αυστηρά να τον επισκέ-πτονται μετά τη δύση του ήλιου.
«Αν σας πιάσει, τη βάψαμε κι οι τέσσερις», τους είπε ανέκφραστα.
Έτσι κι εκείνοι, που δεν
ήθελαν σε καμιά περίπτωση να γίνουν αιτία να χάσει τη δουλειά του,
έπαψαν να τον
επισκέπτονται τα βράδια.
Ο Χάρι ένιωθε ότι η Αμπριτζ του στερούσε ένα ένα όλα όσα
ομόρφαιναν τη Ζωή του στο
«Χόγκουαρτς»: τις επισκέψεις στο σπιτάκι του Χάγκριντ, τα γράμματα
από τον Σείριο, την
Αστραπή του και το κουίντιτς. Έτσι, έπαιρνε την εκδίκηση του με το
μόνο τρόπο που του
απόμεινε: ρίχτηκε με τα μούτρα εντείνοντας τις προσπάθειες του για
τους Σίγμα-Νι.
Προς μεγάλη του ικανοποίηση διαπίστωσε ότι όλοι, ακόμη και ο
Ζαχαρίας Σμιθ, είχαν βάλει τα
δυνατά τους μόλις μαθεύτηκε η απόδραση των δέκα θανατοφάγων, αλλά
εκείνος που
παρουσίασε την εντυπωσιακότερη βελτίωση ήταν ο Νέβιλ. Η είδηση ότι
κυκλοφορούσαν
ελεύθεροι οι βασανιστές των γονιών του προκάλεσε μια
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παράξενη και κάπως ανησυχητική αλλαγή επάνω του. Δεν ανέφερε ποτέ
τη συνάντηση του με
τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη στο θάλαμο απομόνωσης του «Αγίου
Μόνγκο» κι εκείνοι,
σεβόμενοι την επιθυμία του, δεν του έκαναν ποτέ κουβέντα. Ούτε
σχολίασε την απόδραση της
Μπέλατριξ και των συντρόφων της. Άλλωστε, τώρα πια ο Νέβιλ μιλούσε
σπανίως στις
συναντήσεις των Σίγμα-Νι. Προσπαθούσε να εξασκείται σκληρά στα
καινούργια ξόρκια και στις
κατάρες που τους μάθαινε ο Χάρι, με μια έκφραση απόλυτης
αυτοσυγκέντρωσης στο παχουλό
πρόσωπο του, αδιαφορώντας για τους τραυματισμούς και τα
μικροατυχήματα και δουλεύοντας
περισσότερο απ' όλους. Η βελτίωση του είχε τέτοιο ρυθμό, που
καταντούσε σχεδόν
ανησυχητικός, κι όταν τους έδειξε ο Χάρι το προστατευτικό ξόρκι —
έναν τρόπο να αποκρούει
κάποιος ήπιες κατάρες έτσι ώστε να εξοστρακίζονται στον αντίπαλο
του — μόνο η Ερμιόνη το
έμαθε πιο γρήγορα από τον Νέβιλ.
Και τι δε θα 'δίνε ο Χάρι για να σημειώσει κι αυτός στη σφραγισματική τη βελτίωση που
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παρουσίαΖε ο Νέβιλ στις συναντήσεις των Σίγμα-Νι. Τα μαθήματα με
τον Σνέιπ, που ξεκίνησαν
στραβά, δεν παρουσίοΖαν καμιά βελτίωση. Απεναντίας, είχε την
αίσθηση ότι γινόταν χειρότερος
από μάθημα σε μάθημα.
Πριν αρχίσει να μελετά σφραγισματική, το σημάδι του τον ενοχλούσε
καμιά φορά, κυρίως τις
νύχτες ή όταν έπιανε στιγμιαία τις σκέψεις και τα συναισθήματα του
Βόλντεμορτ. Τώρα όμως το
μυρμήγκιασμα στην ουλή του ήταν σχεδόν μόνιμη κατάσταση ενώ συχνά
ένιωθε σκιρτήματα
χαράς ή δυσαρέσκειας, που ήταν άσχετα με ότι του συνέβαινε εκείνη
τη στιγμή και που πάντα
συνοδεύονταν από δυνατές σουβλιές. Είχε τη φοβερή αίσθηση ότι σιγά
σιγά μεταβαλλόταν σε ένα
είδος κεραίας, ρυθμισμένης να πιάνει την παραμικρή διακύμανση στη
διάθεση του Βόλντεμορτ.
Επιπλέον, ήταν σίγουρος ότι αυτή η αυξημένη ευαισθησία που διέθετε
πλέον Χρονολογούνταν
από την ημέρα που άρχισε τα μαθήματα σφραγι-οματικής με τον Σνέιπ.
Και σαν να μην έφτανε
αυτό, ονειρευόταν τώρα κάθε νύχτα ότι διέσχίΖε το μακρύ διάδρομο
που οδηγούσε στην είσοδο
του Τμήματος Μυστηρίων και το όνειρο κορυφωνόταν με τον ίδιο να
στέκεται μπροστά στην απλή
μαύρη πόρτα, λαχταρώντας όσο τίποτα να την ανοίξει.
« ίσως είναι κάτι σαν αρρώστια», είπε ανήσυχη η Ερμιόνη όταν ο
Χάρι εκμυστηρεύτηκε το
πρόβλημα του σ' εκείνη και στον Ρον.
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«Κάτι σαν κρίση, που πρέπει να κάνει τον κύκλο της πριν αρχίσει να
καλυτερεύει».
«Τα μαθήματα με τον Σνέιπ επιβαρύνουν την κατάσταση», είπε
ανέκφραστα ο Χάρι. «Μ' έχει
ταράξει το σημάδι και βαρέθηκα να διασχίΖω κάθε νύχτα αυτόν το
διάδρομο». Έτριψε θυμωμένος
την ουλή του. «θα ανοίξει επιτέλους αυτή η πόρτα; Βαρέθηκα να
στέκομαι απ' έξω...»
«Δεν είναι αστείο», τον έκοψε η Ερμιόνη. «Ο Ντάμπλντορ δε θέλει να
ονειρεύεσαι αυτόν το
διάδρομο, γι' αυτό έβαλε τον Σνέιπ να σου διδάξει σφραγισματική.
Πρέπει να δείξεις μεγαλύτερη
επιμέλεια, να προσπαθήσεις».
«Προσπαθώ!» νευρίασε ο Χάρι. «Για δοκίμασε να το κάνεις κι εσύ, με
τον Σνέιπ να προσπαθεί να
μπει στο μυαλό σου, και θα δεις τι ωραία είναι!»
«Ίσως...» είπε αργόσυρτα ο Ρον.
«Τι;» είπε ξερά η Ερμιόνη.
«Ίσως δε φταίει ο Χάρι που δεν μπορεί να σφραγίσει το μυαλό του»,
συνέχισε ο Ρον σκυθρωπός.
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«Τι εννοείς;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Ίσως, στην πραγματικότητα, ο Σνέιπ δεν προσπαθεί να βοηθήσει τον
Χάρι...»
Ο Χάρι και η Ερμιόνη απόρησαν. Ο Ρον τους κοίταξε με νόημα.
«Ίσως», επανέλαβε χαμηλώνοντας τη φωνή, «στην πραγματικότητα να
προσπαθεί να "ανοίξει" το
μυαλό του Χάρι... για να διευκολύνει τον Ξέρετε-Ποιον...»
«Σκάσε, Ρον», θύμωσε η Ερμιόνη. «Τόσες φορές υποπτεύθηκες τον
Σνέιπ. Έχεις δικαιωθεί ποτέ;
Ο Ντάμπλντορ τον εμπιστεύεται, δουλεύει για το Τάγμα, τι άλλο
θέλεις;»
«Παλιά, όμως, ήταν θανατοφάγος», επέμεινε ο Ρον. «Και δεν έχουμε
καμιά απόδειξη πως στ'
αλήθεια άλλαξε στρατόπεδο».
«Ο Ντάμπλντορ τον εμπιστεύεται», επανέλαβε η Ερμιόνη. «Κι αν δεν
μπορούμε να
εμπιστευτούμε τον Ντάμπλντορ, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε
κανέναν».
Με τόσες έννοιες στο μυαλό του και τόσο φόρτο εργασίας — διάβασμα,
εργασίες που συχνά
υποχρεωνόταν να ξενυχτήσει για να τις προλάβει, μυστικές
συναντήσεις των Σίγμα-Νι και
ιδιαίτερα μαθήματα με τον Σνέιπ — ο Γενάρης πέρασε με ανησυχητική ταχύτητα. Πριν
καλά καλά ο Χάρι το
καταλάβει, μπήκε ο Φλεβάρης φέρνοντας περισσότερες βροχές,
λιγότερη παγωνιά και την
προοπτική της δεύτερης επίσκεψης της χρονιάς στο Χόγκσμιντ. Η
αλήθεια είναι πως είχε
ελάχιστες ευκαιρίες να μιλήσει με την Τσο από τότε που κανόνισαν
να πάνε μαΖί στο χωριό, αλλά
ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που
θα την περνούσαν
μόνοι οι δυο τους.
Το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου ντύθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα.
Αυτός κι ο Ρον άργησαν να πάνε για πρωινό κι έφτασαν την ώρα που
έρχονταν οι κουκουβάγιες.
Η Χέντβιχ δεν ήταν ανάμεσα τους —όχι ότι ο Χάρι το περίμενε, το
αντίθετο — καθώς όμως
κάθονταν, η Ερμιόνη πήρε ένα γράμμα από το ράμφος μιας άγνωστης
καφετιάς κουκουβάγιας.
«Καιρός ήταν! Αν δεν ερχόταν και σήμερα...» μουρμούρισε κι άνοιξε
ανυπόμονα το φάκελο,
βγάΖοντας ένα μικρό φύλλο περγαμηνής. Τα μάτια της κινήθηκαν πέραδώθε καθώς διάβαΖε το
μήνυμα και μια έκφραση ευχαρίστησης απλώθηκε στο πρόσωπο της.
«Άκου, Χάρι», είπε
γυρίΖοντας προς το μέρος του, «πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό,
θα μπορέσεις να με
συναντήσεις στα "Τρία Σκουπόξϋλα" κατά το μεσημεράκι;»
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«Τι να σου πω...» μουρμούρισε διστακτικά ο Χάρι. «Η Τσο θα
περιμένει να περάσουμε μαΖί όλη
τη μέρα. Δεν κανονίσαμε τι θα
κάνουμε».
«Φέρ' τη μαΖί" σου αν είναι απαραίτητο», επέμεινε η Ερμιόνη.
«θα έρθεις, όμως, σίγουρα;»
«Ε... καλά. Αλλά γιατί;»
«Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω, πρέπει να απαντήσω αμέσως στο
γράμμα».
Έκανε μεταβολή κι έφυγε βιαστικά από την τραπεΖαρία, κρατώντας στο
ένα της χέρι το γράμμα
και στο άλλο ένα τοστ.
«θα είσαι κι εσύ;» ρώτησε ο Χάρι τον Ρον, αλλά εκείνος έγνεψε
αρνητικά, με κατσούφικο ύφος.
«Δε θα έρθω καν στο Χόγκσμινι η Αντζέλικα θέλει να προπονηθούμε
όλη μέρα. Λες και πρόκειται
να βγει τίποτα είμαστε η χειρότερη ομάδα που αντίκρισα ποτέ μου.
Πρέπει να δεις τον Σλόπερ και
τον Κιρκ, είναι αξιοθρήνητοι, χειρότεροι κι από μένα».
Βαριαναστέναξε. «Απορώ γιατί η Αντζέλικα
δε μ' αφήνει να παραιτηθώ».
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«Γιατί είσαι καλός όταν είσαι σε φόρμα, να γιατί», απάντησε
εκνευρισμένος ο Χάρι.
Ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσει το φίλο του με συμπάθεια τη στιγμή
που ο ίδιος θα έδινε τα
πάντα για να παίξει στον επικείμενο αγώνα με το Χάφλπαφλ. Ο Ρον
πρέπει να πρόσεξε τον τόνο
της φωνής του Χάρι γιατί δεν ξαναμίλησε για κουίντιτς, ενώ υπήρχε
μια μικρή ψυχρότητα
ανάμεσα τους όταν σηκώθηκαν από το τρα-πεΖί. Έτσι, ο ένας έφυγε
για το γήπεδο του κουίντιτσ
κι ο Χάρι, αφού προσπάθησε να στρώσει τα μαλλιά του
χρησιμοποιώντας για καθρέφτη ένα
κουταλάκι του τσαγιού, κατευθύνθηκε προς το χολ της;
εισόδου εκεί επρόκειτο να συναντήσει την Τσο, κι αναρωτιόταν φο-«;
βισμένος τι θα έβρισκαν να συΖητήσουν όλη μέρα.
Τον περίμενε δίπλα στη δρύινη πόρτα ήταν πανέμορφη με τα μαλλιά
πιασμένα αλογοουρά.
Καθώς πήγαινε προς το μέρος της,-, είχε την αίσθηση ότι τα πόδια
του ήταν υπερβολικά μεγάλα
για το σώμα του και σίγουρα θα θύμιζε πίθηκο, έτσι καθώς κρέμονταν
τα χέρια του στα πλευρά
του. «Γεια», είπε ξέπνοα η Τσο. «Γεια», έκανε ο Χάρι.
Κοιτάχτηκαν για μια στιγμή κι έπειτα ο Χάρι είπε: «Ε...
πηγαίνουμε;»
«Ω!... ναι...»
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Στάθηκαν στην ουρά που περνούσε μπροστά από τον Φιλτς και το
τεφτέρι του πότε πότε
αντάλλασσαν ματιές και χαμογελούσαν νευρικά αλλά δε μιλούσαν ο
ένας στον άλλον. Ο Χάρι
αισθάνθηκε ανακουφισμένος μόλις βγήκαν στον καθαρό αέρα ήταν πιο
εύκολο να περπατούν
αμίλητοι παρά να στέκονται αμίλητοι και συνάμα αμήχανοι. Φυσούσε
ένα ευχάριστο πρωινό
αεράκι. Καθώς περνούσαν από το στάδιο του κουίντιτς, είδε τον Ρον
και την Τζίνι να πετάνε
πάνω από τις κερκίδες κι ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά που δεν
ήταν μαζίτους.
«Σου λείπει, έτσι;» ρώτησε η Τσο.
Γύρισε και είδε ότι τον παρατηρούσε. «Ναι», αναστέναξε. «Πολύ».
«θυμάσαι την πρώτη φορά
που παίξαμε αντίπαλοι, στο τρίτο έτος;» «Ναι», χαμογέλασε ο Χάρι.
«Μ' "έκοβες" συνέχεια». «Κι
ο Γουντ σου είπε να αφήσεις τους ιπποτισμούς και να με ρίξεις από
το σκουπόξυλό μου»,
θυμήθηκε με ένα χαμόγελο η Τσο. «Άκουσα ότι τον πήραν στα Καμάρια
του Πόρτρι, είναι
αλήθεια;»
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«Όχι, παίΖει στα Ενωμένα Τέλματα τον είδα πέρυσι στο Παγκόσμιο
Κύπελλο».
«Α, σε είδα κι εγώ εκεί, θυμάσαι; Ήμαστε στον ίδιο καταυλισμό.
Ήταν υπέροχα, έτσι;»
ΣυΖητούσαν συνεχώς για το κουίντιτς μέχρι που διάβηκαν τις πύλες
του «Χόγκουαρτς». Ο Χάρι
απορούσε που κουβέντηαΖε μαΖί της τόσο άνετα —σαν να μιλούσε με
τον Ρον και την Ερμιόνη—
, αλλά μόλις άρχισε να νιώθει αυτοπεποίθηση και να το διασκεδάΖει, πέρασε από δίπλα τους μια
συντροφιά κοριτσιών από το Σλίθε-ριν, μεταξύ των οποίων και η
Πάνσι Πάρκινσον.
«Ο Πότερ και η Τσανγκ!» τσίριξε η Πάνσι ενώ οι άλλες άρχισαν να
κακαρίΖουν. «Τι να σου πω,
Τσανγκ, χάνω κάθε ιδέα για το γούστο σου... τουλάχιστον ο Ντίγκορι
ήταν νοστιμούλης!»
Τα κορίτσια τους προσπέρασαν χασκογελώντας και κοιτάΖοντας πονηρά
πίσω τους. Μια
αμήχανη σιωπή έπεσε ξαφνικά ανάμεσα τους. Ο Χάρι δεν έβρισκε να
πει τίποτε άλλο για το
κουίντιτς ενώ η Τσο, που είχε κοκκινίσει ελαφρώς, δε σήκωνε τα
μάτια της από τις
μύτες των ποδιών της.
«Ε... πού θέλεις να πάμε;» τη ρώτησε ο Χάρι καθώς έμπαιναν στο
Χόγκσμιντ. Ο κεντρικός
δρόμος ήταν γεμάτος μαθητές που σουλάτσαραν χαΖεύοντας τις
βιτρίνες και στήνοντας
πηγαδάκια στα πε-
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Ζοδρόμια.
«Ε... όπου να 'ναι», ανασήκωσε τους ώμους της η Τσο. «Ε...
κάνουμε μια βόλτα στα μαγαΖιά;»
Προχώρησαν προς την κατεύθυνση του Ντέρβις και ΜπάντζΙΖ. Μια
μεγάλη αφίσα ήταν
κρεμασμένη στη βιτρίνα ενώ μερικοί κάτοικοι ήταν μαΖεμένοι
ολόγυρα. Παραμέρισαν όταν
πλησίασαν ο Χάρι και η Τσο και το αγόρι αντίκρισε για άλλη μια
φορά τις φωτογραφίες των δέκα
δραπετών θανατοφάγων. Σύμφωνα με την αφίσα, Κατ' Εντολήν του
Υπουργείου Μαγείας όπως
αναφερόταν, υπήρχε αμοιβή χίλιες γαλέρες για όποιο μάγο ή μάγισσα
παρείχε πληροφορίες που
θα οδηγούσαν στη σύλληψη των δραπετών.
«Παράξενο δεν είναι;» σχολίασε χαμηλόφωνα η Τσο καθώς κοίταΖε τις
φωτογραφίες των
θανατοφάγων. «θυμάσαι πέρυσι, όταν δραπέτευσε ο Σείριος Μπλοκ, που
είχε γεμίσει το
Χόγκσμιντ Παράφρονες που τον έψαχναν; Και τώρα, κυκλοφορούν
ελεύθεροι δέκα θανατοφάγοι
και δεν υπάρχει ίχνος Παράφρονα...»
«Ναι», είπε ο Χάρι ξεκολλώντας τα μάτια του από την Μπέλατριξ
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Λεστρέιντζ για να κοιτάξει πάνω-κάτω τον κεντρικό δρόμο. «Πολύ
παράξενο».
Δε λυπόταν που δεν έβλεπε Παράφρονες ένα γύρω τώρα όμως που το
σκεφτόταν, η απουσία
τους Είχε κι αυτή σημασία. Δεν άφησαν απλώς τους θανατοφάγους να
δραπετεύσουν, αλλά δεν
έκαναν και τίποτα για να τους πιάσουν... είχαν ξεφύγει εντελώς από
τον έλεγχο του υπουργείου.
Οι δέκα δραπέτες τους κοιτούσαν απ' όλες τις βιτρίνες που
προσπέρασαν. Είχε αρχίσει να βρέχει
καθώς περνούσαν μπροστά από την Πένα του Γραμματικού χοντρές
σταγόνες βροχής
χτυπούσαν τον Χάρι στο πρόσωπο και στον αυχένα.
«Ε... πάμε για καφέ;» πρότεινε διστακτικά η Τσο, ενώ η Βροχή
δυνάμονε.
«Εντάξει». Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. «Πού, όμως;»
«Υπάρχει ένα ωραίο μαγαΖάκι εδώ κοντά έχεις πάει στης Μαντάμ
Πάντιφουτ;» ρώτησε κεφάτα,
καθώς τον οδηγούσε σε μια πάροδο.
Εκεί υπήρχε ένα μικρό τέίοποτείο που ο Χάρι δεν είχε προσέξει ποτέ
ως τότε. Ήταν ένα μικρό
μαγαΖάκι με πολύ κόσμο, διακοσμημένο με φιόγκους και φραμπαλάδες.
θύμισε στον Χάρι το
γραφείο της Άμπριτζ, πράγμα που δεν του άρεσε διόλου.
«Δε\/ είναι χαριτωμένο;» ρώτησε πρόσχαρα η Τσο.
«Ε... ναι», έκανε ο Χάρι.
«Κοίτα, το έχει διακοσμήσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!»
είπε η Τσο δείχνοντας τα
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χρυσά αγγελάκια που αιωρούνταν πάνω από τα μικρά στρογγυλά
τραπεΖία, ρίχνοντας ρόζ
κομφετί στους θαμώνες. «Αχ...»
Κάθισαν στο τελευταίο ελεύθερο τραπέΖΙ, δίπλα στο θαμπό παράθυρο.
Στο διπλανό καθόταν ο
Ρότζερ Ντέιβις, ο αρχηγός της ομάδας Του Ράβενκλοου, με μια ωραία
ξανθιά κοπέλα. Κρατιόνταν
χέρι χέρι. Ο Χάρι αισθάνθηκε αμήχανα, ειδικά όταν κοίταξε ολόγυρα
και είδε ποος το μαγαΖί ήταν
γεμάτο Ζευγαράκια πιασμένα χέρι χέρι. Μήπως περίμενε κι η Τσο να
της πιάσει το χέρι;
«Τι θα πάρετε, χρυσά μου;» τους ρώτησε η μαντάμ Πάντιφουτ, μια
κοντόχοντρη γυναίκα με
γυαλιστερό μαύρο κότσο, που στριμώχτηκε με μεγαλη δυσκολία ανάμεσα
στο δικό τους τραπέΖΙ
και του Ντέιβις.
«Δυο καφέδες, παρακαλώ», είπε η Τσο.
Καθώς περίμεναν τους καφέδες τους, ο Ρότζερ Ντέιβις και η φι513
λενάδα του άρχισαν να φιλιούνται πάνω από τη Ζαχαριέρα. Ο Χάρι
ένιωσε πολύ άσχημα ίσως η
Τσο να περίμενε να ακολουθήσει κι ο ίδιος το παράδειγμα του
Ντέιβις. Κοκκίνισε σαν παντζάρι κι
έκανε πως χαΖεύει από το παράθυρο, αλλά το τζάμι ήταν τόσο θαμπό
από τη Ζέστη στο
εσωτερικό της τσαγερίας, που ο δρόμος δε φαινόταν. Προσπαθώντας ν'
αναβάλει τη στιγμή που
θα κοίταΖε την Τσο, βάλθηκε να χαΖεύει το Ζωγραφιστό ταβάνι, οπότε
έφαγε μια χούφτα κομφετί
στα μούτρα από ένα αγγελάκι.
Ύστερα από λίγα βασανιστικά λεπτά, η Τσο έκανε λόγο για την
Άμπριτζ. Ο Χάρι αρπάχτηκε με
ανακούφιση από αυτή την κουβέντα κι έτσι πέρασαν μερικά ευχάριστα
λεπτά «θάβοντας» την
καθηγήτρια, αλλά το θέμα είχε αναλυθεί τόσο διεξοδικά στις
συναντήσεις των Σίγμα-Νι που
σύντομα εξαντλήθηκε. Ανάμεσα τους έπεσε πάλι σιωπή. Ο Χάρι άκουγε
τα φιλιά από το διπλανό
τραπέΖΙ κι έψαχνε απεγνωσμένα να πει κάτι.
«Ε... θέλεις να έρθεις μαζί μου στα "Τρία Σκουπόξυλα" το μεσημέρι;
Έχω ραντεβού με την
Ερμιόνη Γκρέιντζερ».
Η Τσο ανασήκωσε τα φρύδια της. «Έχεις ραντεβού με την Ερμιόνη
Γκρέιντζερ; Σήμερα;»
«Ε... ναι. Εκείνη μου το Ζήτησε και δεν ήθελα να της πω όχι.
θέλεις να έρθεις μαΖί μου; Είπε ότι
δεν την πειράζει αν έρθεις».
«Πολύ... ε... πολύ ευγενικό εκ μέρους της».
Ωστόσο, η Τσο δεν έδειχνε να το θεωρεί διόλου ευγενικό.
Απεναντίας, μάλιστα, ο τόνος της
πάγωσε ξαφνικά και φαινόταν πολύ θυμωμένη.
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Πέρασαν μερικά λεπτά απόλυτης σιωπής. Ο Χάρι έπινε τόσο γρήγορα
τον καφέ του, που σε λίγο
θα χρειαΖόταν και δεύτερο φλιτζά-νι. Δίπλα τους, ο Ρότζερ Ντέιβις
και η φιλενάδα του δεν έλεγαν
να ξεκολλήσουν.
Η Τσο είχε ακουμπήσει το χέρι δίπλα στο φλιτζάνι της κι ο Χάρι
ένιωσε την επιθυμία να το αγγίξει.
Τι κάθεσαι, λοιπόν; είπε στον εαυτό του ενώ μια αίσθηση πανικού
και έξαψης συνάμα πλημμύριζε το στήθος του. Άπλωσε το χέρι σου και πιάσ' το. Ήταν απίστευ-το
πόσο δύσκολο του φαινόταν
να τεντώσει λίγο το χέρι του και να πιάσει το δικό της πιο δύσκολο
κι απ' το ν' αρπάξει τη χρυσή
μπάλα στον αέρα.
Καθώς όμως έκανε ν' απλώσει διστακτικά το χέρι του, η Τσο τράβηξε
το δικό της απ' το τραπέΖι.
Τώρα, η κοπέλα κοιτούσε με μια
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έκφραση ήπιου ενδιαφέροντος τον Ρότζερ Ντέιβις που φιλιόταν με τη
φιλενάδα του.
«Ξέρεις, μου Ζήτησε να Βγούμε», είπε χαμηλόφωνα. «Πριν από δύο
μέρες... ο Ρότζερ... αλλά του
είπα όχι».
Ο Χάρι, που έκανε πως πιάνει τη Ζαχαριέρα για να δικαιολογήσει το
τεντωμένο χέρι του, δεν
καταλάβαινε γιατί του το είπε αυτό. Αν ήθελε να βρίσκεται στο
διπλανό τραπέΖΙ και να τη φιλά ο
Ρότζερ Ντέιβις, γιατί δέχτηκε να βγει μαΖίτου;
Δεν είπε τίποτα. Το αγγελάκι τους τους πέταξε άλλη μια χούφτα
κομφετί ένα μέρος έπεσε στα
κρύα κατακάθια του καφέ που ετοι-μαΖόταν να πιει ο Χάρι.
«Πέρυσι, είχα έρθει εδώ με τον Σέντρικ», είπε η Τσο. Στα λίγα
δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν για
να συνειδητοποιήσει τι του είπε, πάγωσαν τα σπλάχνα του. Δεν το
πίστευε ότι ήθελε να του
μιλήσει για τον Σέντρικ, τώρα που τα Ζευγαράκια γύρω τους
φιλιόνταν και τα αγγελάκια τους
έραιναν με κομφετί.
Η φωνή της ήταν ελαφρώς διαπεραστική όταν ξαναμίλησε. «Ήθελα καιρό
να σε ρωτήσω... ο
Σέντρικ... είπε... ε... με ανέφερε καθόλου προτού πεθάνει;»
Ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κουβεντιάσει ο Χάρι, ειδικά
με την Τσο. «Ό... όχι»,
ψιθύρισε. «Δεν πρόλαβε να πει τίποτα. Ε... είδες πολλούς αγώνες
κουίντιτστο καλοκαίρι;
Υποστηρίζεις τους Σίφουνες, έτσι δεν είναι;»
Η φωνή του ήχησε βιασμένα πρόσχαρη. Προς μεγάλη του απόγνωση, την
είδε να βουρκώνει,
όπως στην τελευταία συνάντηση των Σίγμα-Νι πριν από τα
Χριστούγεννα.
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«Κοίτα», μουρμούρισε απελπισμένος, σκύβοντας προς το μέρος της για
να μην τους ακούσει
κανείς, «ας μη μιλήσουμε τώρα για τον Σέντρικ... ας μιλήσουμε για
κάτι άλλο...»
Αλλά, προφανώς, ήταν λάθος του να το πει αυτό. «ΝόμιΖα», είπε, ενώ
τα δάκρυα της στάλαΖαν
στο τραπέΖΙ, «νομι-zα ότι εσύ... εσύ με καταλάβαινες! Έχω ανάγκη
να μιλήσω γι' αυτο! Κι εσύ το
ίδιο! θέλω να πω, έγινε μπροστά σου... το είδες!»
Όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο η κοπέλα του Ρότζερ Ντέιβις
είχε τραβηχτεί από την
αγκαλιά του για να κοιτάξει την τσο που έκλαιγε.
«Ε... το έχω συΖητήσει», ψέλισε ο Χάρι, «με τον Ρον και την
Ερμιόνη, μα...»
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«Α, ώστε με την Ερμιόνη Γκρέιντζερ το συΖήτησες!» αναφώνησε εκείνη
με το πρόσωπο υγρό απ'
τα δάκρυα. Αρκετά Ζευγάρια διέκοψαν το φιλί τους για να τους
κοιτάξουν. «Μ' εμένα όμως δε θες
να το συΖητήσεις! Τότε... τότε καλύτερα να πληρώσουμε και... και
να πας στην Ερμιόνη
Γκρέιντζερ, αφού τόσο το θέλεις!»
Ο Χάρι την κοίταΖε αποσβολωμένος καθώς άρπαΖε τη δαντελωτή πετσέτα
και σκούπιΖε το
πρόσωπο της.
«Τσο;» ψέλλισε, ενώ ευχόταν να αγκαλιάσει ο Ρότζερ το κορίτσι
του και να συνεχίσει να το φιλάει, ώστε να πάψει να κοιτάΖει
εκείνον και την Τσο.
«Φύγε, λοιπόν!» του είπε, μουσκεύοντας με δάκρυα την πετσέτα. «Δεν
καταλαβαίνω γιατί μου
Ζήτησες να βγούμε, αφού είχες
κλείσει ραντεβού και με άλλες... Πόσες θα συναντήσεις μετά την
Ερμιόνη;»
«Κάνεις λάθος!» αναφώνησε ο Χάρι που επιτέλους κατάλαβε τι την
είχε ενοχλήσει και γέλασε
ανακουφισμένος κίνηση που, όπως διαπίστωσε ευθύς, ήταν ολέθριο
λάθος.
Η Τσο τινάχτηκε όρθια. Στο τέίοποτείο επικράτησε άκρα σιωπή τώρα
τους παρακολουθούσαν
όλοι.
«Τα λέμε κάποια στιγμή, Χάρι», είπε με δραματικό ύφος η Τσο
και, πνίγοντας ένα λυγμό, έτρεξε στην πόρτα, την άνοιξε και βγήκε
στη βροχή.
«Τσο!» φώναξε ο Χάρι, αλλά η πόρτα είχε ήδη κλείσει με ένα γλυκό
κουδούνισμα.
Στο μαγαΖάκι επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Όλα τα μάτια ήταν
καρφωμένα στον Χάρι. Το αγόρι
έριξε μια γαλέρα στο τραπέΖΙ, τίναξε από τα μαλλιά του τα ρόζ
κομφετί κι ακολούθησε την Τσο
στο δρόμο.
Τώρα έβρεχε για τα καλά κι η Τσο δε φαινόταν πουθενά. Ο Χά-
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Ρι δεν καταλάβαινε πώς έγινε αυτό πριν από μόλις μισή ώρα τα
πήγαιναν μια χαρά οι δυο τους.
«Γυναίκες!» γρύλισε θυμωμένος προχωρώντας στη βροχή με τα χέρια
στις τσέπες. «Τι της ήρθε
να μιλήσουμε για τον Σέντρικ; Γιατί
ειναι "κολλημένη" μ' αυτό το θέμα που την κάνει να αντιδρά σαν
Βιοτική μηχανή;»
Έστριψε δεξιά κι άρχισε να τρέχει τσαλαβουτώντας στα νερά. Μερικα
λεπτά αργότερα έμπαινε
στα «Τρία Σκουπόξυλα». Ήξερε πως ήταν νωρίς για το ραντεβού του με
την Ερμιόνη, αλλά
πίστευε πως
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θα βρει κανένα γνωστό να περάσει την ώρα του. Τίναξε τα υγρά
μαλλιά του μπροστά απ' τα μάτια
του και κοίταξε ολόγυρα. Σε μια γωνιά καθόταν μόνος του ο
Χάγκριντ, με κατεβασμένα μούτρα.
«Γεια σου, Χάγκριντ!» είπε μόλις έφτασε στο τραπέΖΙ του και
τράβηξε μια καρέκλα να καθίσει.
Ο Χάγκριντ ανασάλεψε στη θέση του και τον κοίταξε σαν να μην τον
αναγνώριΖε. Το αγόρι είδε
πως είχε δύο καινούργια κοψίματα και κάμποσες νέες μελανιές στο
πρόσωπο.
«Α, εσύ είσαι, Χάρι», έκανε ο Χάγκριντ. «Όλα καλά;»
«Μια χαρά», είπε ψέματα ο Χάρι σκέφτηκε όμως ότι, σε σύγκριση με
το δαρμένο, απελπισμένο
Χάγκριντ, αυτός δεν έπρεπε να παραπονιέται. «Ε... εσύ τι κάνεις;»
«Εγώ;» κοντανάσανε εκείνος. «Καλά είμαι, Χάρι. Περίφημα». Κοίταξε
στα Βάθη της τσίγκινης
κούπας του, που είχε μέγεθος κουβά, και βαριαναστέναξε. Ο Χάρι δεν
ήξερε τι να πει. Έμειναν
για λίγο αμίλητοι. Ξαφνικά ο Χάγρινττινάχτηκε και είπε: «Είμαστε
στο ίδιο τσουβάλι εμείς οι δύο,
έτσι, Χάρι;»
«Ε...» έκανε ο Χάρι.
«Ναι... σ' το έχω ξαναπεί... κι οι δυο παρείσακτοι», συνέχισε
κουνώντας το κεφάλι του, βέβαιος
για όσα έλεγε. «Κι οι δυο ορφανοί. Ναι... ορφανοί». Ήπιε μια
μεγάλη γουλιά από την κούπα του.
«Είναι πολύ σπουδαίο να έχεις μια σωστή οικογένεια», συμπλήρωσε.
«Ο μπαμπάς μου ήταν
σωστός άνθρωπος. Το ίδιο κι οι γονείς σου. Αν Ζούσαν, θα ήταν
τελείως διαφορετική η Ζωή σου,
έτσι δεν είναι, Χάρι;»
«Μάλλον...» είπε επιφυλακτικά το αγόρι. Ο Χάγκριντ είχε πολύ
παράξενη διάθεση.
«Μεγάλο πράμα η οικογένεια», πρόσθεσε σκυθρωπά ο φίλος του. «Ότι
και να πεις, το αίμα νερό
δε γίνεται...» είπε και σφούγγισε ένα δάκρυ.
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Ο Χάρι δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. «Χάγκριντ, πού έπαθες αυτά τα
τραύματα;»
«Ε;» έκανε ξαφνιασμένος εκείνος. «Ποια τραύματα;» «Όλα αυτά!» είπε
ο Χάρι δείχνοντας το
πρόσωπο του Χάγκριντ. «Α... τα συνηθισμένα χτυπήματα και
μελανιές», απάντησε αδιάφορα ο
Χάγκριντ. «Κάνω δύσκολη δουλειά». Άδειασε την κούπα του, την άφησε
στο τραπέΖΙ και
σηκώθηκε. «Τα ξαναλέμε, Χάρι... και να προσέχεις».
Βγήκε σκυφτός από το μαγαΖί και χάθηκε στη βροχή. Ο Χάρι τον
κοίταΖε που έφευγε με ένα
σφίξιμο στην καρδιά: έδειχνε δυστυχισμένος και σίγουρα έκρυβε
κάτι, αλλά ήταν αποφασισμένος
να μη δεχτεί βοήθεια. Τι συνέβαινε; Πριν προλάβει όμως να σκεφτεί
οτιδήποτε, άκουσε κάποιον
να φωνάΖει το όνομα του.
«Χάρι! Εδώ, Χάρι, εδώ!»
Η Ερμιόνη του έγνεφε από την άλλη άκρη της παμπ. Σηκώθηκε και πήγε
προς το μέρος της
διασχίζοντας το κατάμεστο μαγαΖί. Λίγο πριν φτάσει στο τραπέΖΙ
της, αντιλήφθηκε πως δεν ήταν
μόνη. Καθόταν με τα τελευταία άτομα που θα περίμενε να δει ο Χάρι
πλάί της: τη Λούνα
Λόβγκουντ και τη Ρίτα Σκίτερ, πρώην δημοσιογράφο του Ημερήσιου
Προφήτη κι ένα από τα πιο
αχώνευτα άτομα για τη φίλη του.
«Ήρθες νωρίς!» παρατήρησε η Ερμιόνη κάνοντας του χώρο να καθίσει.
«ΝόμιΖα πως ήσουν με
την Τσο, δε σε περίμενα πριν περάσει μισή ώρα!»
«Την Τσο;» έκανε η Ρίτα, γυρίΖοντας για να δει καλύτερα τον Χάρι.
«Κορίτσι;» Αμέσως άρπαξε
την τσάντα της από δέρμα κροκόδειλου κι άρχισε να ψάχνει μέσα.
«Δεν είναι δική σου δουλειά, ακόμη κι αν βγαίνει με εκατό κορίτσια
ο Χάρι», της είπε ψυχρά η
Ερμιόνη. «Γι' αυτό, μάΖεψε αυτό το πράμα».
Η Ρίτα ετοιμαΖόταν να βγάλει από την τσάντα της μια πράσινη πένα.
Έκλεισε ξανά την τσάντα
σαν να την ανάγκασαν να καταπιεί βρομοΖούμι.
«Τι συμβαίνει εδώ;» ρώτησε ο Χάρι κοιτάΖοντας τη Ρίτα, τη Λούνα
και την Ερμιόνη.
«Μόλις ετοιμαΖόταν να μου εξηγήσει η δεσποινίδα "Τέλεια" από δω,
όταν ήρθες», είπε η Ρίτα και
ήπιε μια μεγάλη γουλιά από το ποτό της. «ΦαντάΖομαι ότι μου
επιτρέπεται να του μιλήσω;» πρόσθεσε λοξοκοιτώντας την Ερμιόνη.
«Ναι, μάλλον», απάντησε εκείνη παγερά.
Η ανεργία δεν ταίριαΖε στη Ρίτα. Τα μαλλιά της, που σχημάτιΖαν
κάποτε περίτεχνες μπούκλες,
τώρα κρέμονταν άτονα κι απεριποίη-τα γύρω από το πρόσωπο της. Τα
κατακόκκινα μακριά νύχια
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της ήταν κοντοκομμένα κι από τα γυαλιά σε σχήμα πεταλούδας έλειπαν
μερικά στρας. Ρούφηξε
άλλη μια γουλιά και είπε με την άκρη` των χειλιών της: «Ωραίο
κορίτσι, Χάρι;»
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«Μια λέξη ακόμη για την αισθηματική Ζωή του Χάρι κι ακυρώνεται η
συμφωνία που σου
υποσχέθηκα», παρενέβη εκνευρισμένη η Ερμιόνη.
«Ποια συμφωνία;» έκανε η Ρίτα, σφουγγίΖοντας τα χείλη με την
ανάστροφη του χεριού της. «Δεν
ανέφερες καμία συμφωνία, μου είπες απλώς να έρθω. Έτσι μου
'ρχεται...» είπε και πήρε μια
Βαθιά τρεμουλιαστή ανάσα.
«Έτσι σου 'ρχεται να γράψεις ακόμη χειρότερα πράγματα για μένα και
τον Χάρι», είπε αδιάφορα η
Ερμιόνη. «Σκασίλα μας».
«Φέτος δημοσιεύτηκαν ένα σωρό άσχημα πράγματα για τον Χάρι χωρίς
τη Βοήθεια μου», τόνισε
η Ρίτα ρίχνοντας ένα λοξό Βλέμμα στον Χάρι και πρόσθεσε ψιθυριστά:
«Πώς ένιωσες, Χάρι;
Προδομένος; Αγανακτισμένος; Παρεξηγημένος;»
«θυμωμένος, φυσικά», απάντησε ορθά-κοφτά η Ερμιόνη. «Είπε στο
υπουργείο την αλήθεια κι
αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός δεν τον πιστεύει».
«Ώστε επιμένεις ότι γύρισε ο Ακατονόμαστος;» ρώτησε εκείνη και
χαμήλωσε τα γυαλιά της για να
τον δει καλύτερα, ενώ χάίδεβε το κούμπωμα της τσάντας της.
«ΕπιΒεΒαιώνεις όλες αυτές τις σαχλαμάρες που υποστηρίζει ο Ντάμπλντορ, ότι γύρισε ο Ξέρεις-Ποιος
κι εσύ ήσουν ο μοναδικός
μάρτυρας;»
«Δεν ήμουν ο μοναδικός μάρτυρας», γρύλισε ο Χάρι. «Ήταν παρόντες
και καμιά ντουΖίνα
θανατοφάγοι. θέλεις ονόματα;»
«Ανυπομονώ να τα ακούσω», κοντανάσανε η Ρίτα ψαχουλεύοντας ξανά
στην τσάντα της, ενώ
κοίταΖε τον Χάρι σαν να ήταν τ' ωραιότερο πράγμα που αντίκρισαν
ποτέ τα μάτια της.
«Φανταστείτε, με πηχυαίους τίτλους: Ο Πάτερ Κατηγορεί... και
υπότιτλο: ΟΧάριΠότερ
ΚατονομάΖει τους θανατοφάγους που Βρίσκονται Ακόμη Ανάμεσα μας. Κι
από κάτω, μια ωραία
μεγάλη φωτογραφία σου με τη λεΖά-ντα: Ο ανισόρροπος έφηβος επιζον
της επίθεσης του ΞέρετεΠοιου, Χάρι Πάτερ, προκάλεσε χθες σάλο, κατηγορώντας διακεκριμένα
και ευυπόληπτα μέλη της
κοινότητας των μάγων ως θανατοφάγους...» Κρατούσε ήδη τη
στενογραφική πένα, όταν μεμιάς
έσΒησε η χαρά από το πρόσωπο της. «Αλλά φυσικά», είπε κατεΒάΖοντας
την πένα και
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κοιτώντας με μίσος την Ερμιόνη, «η δεσποινίδα "Τέλεια" δεν
επιτρέπει να δημοσιευτεί το
ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι;»
«Απεναντίας», αποκρίθηκε γλυκά η Ερμιόνη, «αυτό ακριβώς θέλει η
δεσποινίδα "Τέλεια"».
Η Ρίτα την κοίταξε σαν χαζή. Το ίδιο και ο Χάρι. Η Λούνα όμως
σιγοτραγουδούσε το Ο Ρον
Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας ανακατεύοντας το ποτό της με ένα
κρεμμύδι καρφωμένο σ' ένα
ξυλαράκι.
«θέλεις να γράψω αυτά που λέει ο Χάρι για τον Ακατονόμαστο;»
ρώτησε πνιχτά η Ρίτα την
Ερμιόνη.
«Ναι, θέλω», είπε η Ερμιόνη. «Την αληθινή ιστορία. Όλα τα
γεγονότα. Όπως ακριΒώς τα
περιγράφει ο Χάρι. θα σου πει όλες τις λεπτομέρειες, θα σου δώσει
τα ονόματα των κρυπτοθανατοφά-γων που είδε εκεί, θα σου πει πώς είναι τώρα η εμφάνιση
του Βόλ-ντεμορτ... Πώς
κάνεις έτσι, καημένη;» πρόσθεσε περιφρονητικά πετώντας την πετσέτα
της στο άκουσμα του
ονόματος του Βόλντε-μορτ, η Ρίτα είχε αναπηδήσει τόσο απότομα, που
έχυσε πάνω της το μισό
ουίσκι της φωτιάς.
Η δημοσιογράφος σκούπισε το ρυπαρό αδιάΒροχό της χωρίς να τραΒήξει
τα μάτια της από την
Ερμιόνη. Τέλος, είπε ανέκφραστα: «Δε θα το δημοσιεύσει ο Προφήτης.
Δεν ξέρω αν το πρόσεξες,
αλλά κανένας δεν πιστεύει τις μπαρούφες του Χάρι Πότερ. Τον
θεωρούν τρελό. Αν μου
επιτρέψεις όμως να παρουσιάσω το θέμα από άλλη οπτική γωνία...»
«Δε θέλουμε ακόμη ένα άρθρο για το πώς ο Χάρι έχασε τα λογικά
του!» την έκοψε θυμωμένη η
Ερμιόνη. «Αρκετά διαΒάσαμε ήδη, δε θα πάρουμε! θέλω να του δοθεί η
ευκαιρία να πει την
αλήθεια!»
«Κανένας δε θα δημοσιεύσει κάτι τέτοιο», είπε παγερά η Ρίτα.
«θες να πεις πως δε θα το δημοσιεύσει ο Προφήτης, γιατί δε θα τους
αφήσει ο Φαντζ», αντέτεινε
εκνευρισμένη η Ερμιόνη.
Η Ρίτα της έριξε ένα επίμονο διαπεραστικό Βλέμμα. Έπειτα έσκυψε
προς το μέρος της και είπε με
επαγγελματικό ύφος: «Εντάξει, ο Φαντζ επηρεάΖει τον Προφήτη, αλλά
το αποτέλεσμα δεν
αλλάζει. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσουν τίποτα θετικό για τον Χάρι.
Κανένας δε θέλει να το
διαΒάσει. Είναι ενάντια στο κοινό αίσθημα. Αρκετά έχει τρομάξει ο
κόσμος από την απόδραση
των θανατοφά-γων. Κανένας δε θέλει να πιστέψει ότι γύρισε ο
Ξέρετε-Ποιος».
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«Ώστε ο Ημερήσιος Προφήτης υπάρχει μονάχα για να χάίδεύει τ' αφτιά
του κόσμου, έτσι;»
ρώτησε καυστικά η Ερμιόνη.
Η Ρίτα Βολεύτηκε καλύτερα στη θέση της, ανασήκωσε τα φρύδια και
κατέβασε μονοκοπανιά το
υπόλοιπο ουίσκι της.
«Ο Προφήτης υπάρχει για να πουλάει φύλλα, ανόητο κορίτσι», τόνισε
ψυχρά.
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«Ο μπαμπάς μου τον θεωρεί παλιοφυλλάδα», πετάχτηκε τότε η Λούνα.
Κατόπιν, κάρφωσε τα
τεράστια, γουρλωτά κι ελαφρώς παρανόϊκά μάτια της στη Ρίτα ενώ
πιπιλάγε το κρεμμύδι του
ποτού της. «Ο μπαμπάς μου δημοσιεύει σημαντικά πράγματα, που
θεωρεί ότι πρέπει να τα μάθει
ο κόσμος. Δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά».
Η Ρίτα κοίταξε περιφρονητικά τη Λούνα.
«Υποθέτω ότι ο πατέρας σου εκδίδει κάποιο ηλίθιο επαρχιακό
έντυπο;» την πείραξε. «Με άρθρα
του τύπου Είκοσι Πέντε Τρόποι να Περάσετε Απαρατήρητοι από τους
Μαγκλ και την ημερομηνία
της επόμενης εμποροπανήγυρης;»
«Όχι», αντέτεινε η Λούνα βουτώντας το κρεμμύδι στο βιολετό-νερό
της, «είναι εκδότης του
Σοφιστή».
Η Ρίτα ρουθούνισε τόσο δυνατά, που οι θαμώνες των γειτονικών
τραπεΖιών γύρισαν προς το
μέρος της.
«Σημαντικά πράγματα που πρέπει να μάθει ο κόσμος, ε;» είπε
ειρωνικά. «Ρίχνω για κοπριά στον
κήπο μου το περιεχόμενο αυτής της φυλλάδας».
«Ευκαιρία να ανεβάσεις το επίπεδο της», παρενέβη ευχάριστα η
Ερμιόνη. «Γιατί η Λούνα λέει ότι
ο πατέρας της δέχεται ευχαρίστως τη συνέντευξη του Χάρι. Αυτός θα
τη δημοσιεύσει».
Η Ρίτα τους κοίταξε για λίγο κι ύστερα έσκασε στα γέλια.
«Στο Σοφιστή;» κακάρισε. «Και νομίζετε ότι ο κόσμος θα τον πάρει
στα σοβαρά, αν δημοσιευτεί η
συνέντευξη του στο Σοφιστή;»
«Μερικοί όχι», συνέχισε ήρεμα η Ερμιόνη. «Αλλά η εκδοχή του
Ημερήσιου Προφήτη για την
απόδραση από το ΑΖκαμπάν έχει πάρα πολλά κενά. ΝομίΖω ότι πολλοί
θα αναρωτιούνται γιατί
δε δίνεται μια καλύτερη εξήγηση γι' αυτό που έγινε, κι αν
παρουσιαστεί μια διαφορετική εκδοχή,
έστω και στο Σοφιστή...» κοίταξε λοξά τη Λούνα, «ε... ένα
εναλλακτικό έντυπο... νομίΖω ότι θα
ενδιαφερθούν να τη διαβάσουν».
Η Ρίτα έμεινε σιωπηλή για λίγο. Κοιτούσε όμως την Ερμιόνη, με το
κεφάλι γερμένο στο πλάί,
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ΖυγιάΖοντάς την.
«Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι το κάνω», είπε ξαφνικά. «Τι αμοιβή θα
πάρω;»
«Δε νομίΖω ότι ο μπαμπάς μου πληρώνει αυτούς που γράφουν στο
περιοδικό του», είπε με το
ονειροπαρμένο ύφος της η Λούνα. ;
«Το κάνουν γιατί το θεωρούν τιμή τους και για να δουν, φυσικά, το
όνομα τους τυπωμένο».
Η Ρίτα Σκίτερ ξίνισε τα μούτρα της σαν να την ανάγκασαν ξανά να
καταπιεί ΒρομοΖούμι και
στράφηκε αγριεμένη στην Ερμιόνη.
«Δηλαδή, θέλεις να το κάνω τσάμπα;»
«Ναι», δήλωσε ατάραχη η Ερμιόνη και ήπιε μια γουλιά απ' το ποτό
της. «Αλλιώς, όπως ξέρεις
πολύ καλά, θα ενημερώσω τις Αρχές ότι είσαι αδήλωτη Ζωομάγος. Και,
φυσικά, τότε ο Προφήτης
θα σε πληρώσει αδρά για ένα βιωματικό ρεπορτάζ που θ' αφορά στη
Ζωή στο ΑΖκαμπάν».
Η Ρίτα πήρε ένα ύφος σαν να ήθελε να αρπάξει τη χάρτινη ομπρελίτσα
από το ποτό της Ερμιόνης
και να της τη χώσει στο ρουθούνι.
«Δε νομίΖω πως έχω άλλη επιλογή, έτσι δεν είναι;» είπε με φωνή που
έτρεμε. Άνοιξε για άλλη μια
φορά την τσάντα από δέρμα κροκόδειλου, έβγαλε μια περγαμηνή και
πήρε τη στενογραφική
πένα.
«θα χαρεί πολύ ο μπαμπάς», είπε Ζωηρά η Λούνα κι ένας μυς
τρεμούλιασε στο σαγόνι της Ρίτα
Σκίτερ.
«Εντάξει, Χάρι;» είπε η Ερμιόνη και στράφηκε προς το μέρος του.
«Είσαι έτοιμος να πεις στον
κόσμο την αλήθεια;»
«Μάλλον», απάντησε ο Χάρι και κοίταξε τη Ρίτα, που περίμενε με τη
στενογραφική πένα.
«Ξεκίνα, Ρίτα», είπε σοβαρά η Ερμιόνη και ψάρεψε ένα κεράσι από
τον πάτο του ποτηριού της.
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Προβλέψιμα κι απρόβλεπτα
Η Λούνα είπε αόριστα ότι δεν ήξερε πότε θα δημοσιευόταν στο
Σοφιστή η συνέντευξη του Χάρι κι
ότι ο πατέρας της περίμενε ένα μεγάλο άρθρο για πρόσφατες
εμφανίσεις στρα-βοκέρατων
φυσητήρων. «...Είναι πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε,
έτσι ο Χάρι θα πρέπει να
περιμένει το επόμενο τεύχος», κατέληξε η Λούνα.
Δεν ήταν εύκολο για τον Χάρι να μιλήσει για τη νύχτα της
επιστροφής του Βόλντεμορτ. Η Ρίτα τον
πίεσε να της δώσει και την παραμικρή λεπτομέρεια κι εκείνος της
είπε όσα μπορούσε να θυμηθεί,
ξέροντας ότι ήταν η μεγάλη του ευκαιρία να βροντοφωνάξει την
αλήθεια. Αναρωτιόταν πώς θα
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αντιδρούσε ο κόσμος στην ιστορία του. Μάντευε ότι πολλοί θα
πείθονταν πως, τελικά, είναι
θεοπά-λαβος, και όχι μόνο γιατί η συνέντευξη του θα δημοσιευόταν
δίπλα δίπλα με τις ανοησίες
περί στραβοκέρατων φυσητήρων. Ωστόσο, μετά την απόδραση της
Μπέλατριξ Λεστρέιντζ και των
συντρόφων της, ο Χάρι επιθυμούσε απεγνωσμένα να κάνει κάτι, έστω
κι αν δεν ήταν
αποτελεσματικό...
«Ανυπομονώ να δω την αντίδραση της Άμπριτζ όταν δημοσιευτεί η
συνέντευξη του», είπε
έντρομος ο Ντιν τη Δευτέρα το βράδυ, στο δείπνο. Ο Σίμους εκείνη
τη στιγμή καταβρόχθίΖε μια
πίτα με κοτόπουλο και Ζαμπόν δίπλα ακριβώς στον Ντιν, αλλά ο Χάρι
ήξερε ότι είχε τ' αφτιά του
τεντωμένα.
«Έκανες το σωστό, Χάρι», παρενέβη ο Νέβιλ, που καθόταν απέναντι"
του κι ήταν ελαφρώς
χλομός, «θα πρέπει να ήταν πολύ... οδυνηρό... να μιλήσεις για όλα
αυτά...» συνέχισε
χαμηλόφωνα.
«Ναι», μουρμούρισε ο Χάρι, «μα ο κόσμος πρέπει να μάθει ως πού
είναι ικανός να φτάσει ο
Βόλντεμορτ, έτσι δεν είναι;»
«Ακριβώς», συμφώνησε ο Νέβιλ, «κι οι θανατοφάγοι του... Πρέπει να
μάθει ο κόσμος...»
Ο Νέβιλ άφησε μετέωρη τη φράση του κι αφοσιώθηκε στις πατάτες του.
Ο Σίμους σήκωσε τα
μάτια του, αλλά όταν το βλέμμα του διασταυρώθηκε με του Χάρι,
έσκυψε βιαστικά στο πιάτο του.
Ύστερα από λίγο, ο Ντιν, ο Σίμους και ο Νέβιλ έφυγαν για το
εντευκτήριο, αφήνοντας τον Χάρι και
την Ερμιόνη να περιμένουν τον Ρον, που δεν είχε έρθει ακόμη για
φαγητό γιατί είχε προπόνηση
στο κουίντιτς.
Η Τσο Τσανγκ μπήκε στην τραπεΖαρία με τη φιλενάδα της τη Μαριέτα.
Το στομάχι του Χάρι
σφίχτηκε μόλις την είδε, αλλά εκείνη δεν κοίταξε προς το τραπέΖΙ
του Γκρίφιντορ και κάθισε με
την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος του.
«Α, ξέχασα να σε ρωτήσω», είπε πρόσχαρα η Ερμιόνη Κοιτάζονταςπρος
το τραπέΖΙ του
Ράβενκλοου. «Πώς πήγε το ραντεβουδάκι με την Τσο; Γιατί γύρισες
τόσο νωρίς;»
Ο Χάρι τράβηξε μπροστά του μια πιατέλα με ραβέντι κι έβαλε δεύτερη
μερίδα. «Ήταν... ήταν
σκέτο φιάσκο». Στη συνέχεια, της είπε τι έγινε στο τέίοποτείο της
Μαντάμ Πάντιφουτ. «Και τότε»,
κατέληξε κάμποσα λεπτά αργότερα, καθώς έτρωγε την τελευταία
μπουκιά από το πιάτο του,
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«πετάγεται όρθια, λέει: "Τα λέμε κάποια στιγμή, Χάρι" και φεύγει!»
Άφησε το κουτάλι του και
κοίταξε την Ερμιόνη. «Μου εξηγείς, σε παρακαλώ, γιατί το έκανε
αυτό; Τι έπαθε;»
Η Ερμιόνη κοίταξε την πλάτη της Τσο και αναστέναξε.
«Αχ, Χάρι», είπε στεναχωρημένη. «Λυπάμαι, αλλά δεν είσαι καθόλου
διακριτικός».
«Εγώ δεν είμαι διακριτικός;» αγανάκτησε ο Χάρι. «Εκεί που τα
πηγαίνουμε μια χαρά, αρχίσει και
μου λέει πως της Ζήτησε ραντεβού ο Ρότζερ ΝτέιΒις και πως ερχόταν
σε αυτό το ηλίθιο
τέίοποτείο με τον Σέντρικ... καταλαβαίνεις πώς αισθάνθηκα;»
«Βλέπεις», συνέχισε υπομονετικά η Ερμιόνη, σαν να εξηγούσε σε ένα
αργόστροφο παιδάκι ότι
ένα κι ένα κάνουν δύο, «δεν έπρεπε να της πεις ότι είχες ραντεβού
μαΖί μου, ενώ βγήκες
μαΖίτης».
«Μα... μα...» τραύλισε ο Χάρι, «μα εσύ μου είπες να συναντηθούμε
στις δώδεκα και να τη φέρω
μαΖί μου. Πώς θα ερχόμαστε Χωρίς να της το πω;»
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«Έπρεπε να της το φέρεις αλλιώς», είπε η Ερμιόνη προσπαθώντας να
συγκρατήσει την
υπομονή της. «Να της πεις πως ήταν εντελώς εκνευριστικό, πως σε
ανάγκασα να μου
υποσχεθείς ότι θα περάσεις από τα "Τρία Σκουπόξυλα" και πως εσύ
δεν ήθελες να έρθεις αλλά
προτιμούσες να περάσεις όλη τη μέρα μαΖί της. Δυστυχώς όμως ήσουν
υποχρεωμένος έτσι που
ήρθαν τα πράγματα. Κι έπειτα, έπρεπε να τη χιλιοπαρακαλέσεις να
έρθει μαζί σου, υποσχόμενος
ότι θα φρόντίΖες να ξεμπλέξεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. θα ήταν
επίσης καλή ιδέα να
αναφέρεις πόσο άσχημη με θεωρείς», πρόσθεσε η Ερμιόνη.
«Μα δε σε θεωρώ άσχημη», αντέτεινε έκπληκτος ο Χάρι.
Η Ερμιόνη γέλασε.
«Εσύ, παιδί μου, είσαι χειρότερος κι απ' τον Ρον... ή μάλλον όχι,
δεν είσαι», βιάστηκε να
συμπληρώσει μ' έναν αναστεναγμό καθώς εκείνη τη στιγμή έμπαινε
στην τραπεΖαρία ο Ρον, με
το κεφάλι σκυφτό και τα ρούχα γεμάτα λάσπες. «Κοίτα, η Τσο
εκνευρίστηκε όταν της είπες ότι
είχες ραντεβού μαΖί μου κι έτσι προσπάθησε να σε κάνει να
Ζηλέψεις. Ήταν ένας τρόπος να
καταλάβει κατά πόσο σου αρέσει».
«Αυτό έκανε;» ρώτησε ο Χάρι, ενώ ο Ρον καθόταν απέναντι του και
τραβούσε μπροστά του όλες
τις πιατέλες. «Δε θα ήταν πιο εύκολο να με ρωτήσει αν προτιμώ
εκείνη από σένα;»
«Τα κορίτσια δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις», του εξήγησε η Ερμιόνη.
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«Κακώς!» δήλωσε ο Χάρι. «Γιατί θα της έλεγα πόσο πολύ μου αρέσει
και δε θα χρειαΖόταν να
βαλαντώσει στο κλάμα για το θάνατο του Σέντρικ!»
«Δε λέω ότι ήταν λογικό αυτό που έκανε», είπε η Ερμιόνη. Στο
μεταξύ είχε έρθει στο τραπέΖΙ τους
κι η Τζίνι, λασπωμένη και κα-τσουφιασμένη σαν τον Ρον. «Απλώς,
προσπαθώ να σου εξηγήσω
πώς αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή». |
«Να γράψεις ένα βιβλίο», πρότεινε ο Ρον στην Ερμιόνη καθώς | έκοβε
τις πατάτες του, «που θα
ερμηνεύει την παρανόίκή συμπεριφορά των κοριτσιών, προκειμένου να
μπορέσουν να βγάλουν
νόη- μα τα αγόρια».
«Ναι», συμφώνησε με θέρμη ο Χάρι, κοιτάΖοντας το τραπέΖΙ του'
Ράβενκλοου. Η Τσο είχε μόλις
σηκωθεί κι έφευγε από την τραπε-ζαρία χωρίς να ρίξει ούτε μια
ματιά προς το μέρος του. Ο Χάρι
στράφηκε στεναχωρημένος στον Ρον και στην Τζίνι. «Λοιπόν, πώς πήγε η
προπόνηση;»
«Σκέτος εφιάλτης», απάντησε βραχνά ο Ρον.
«Έλα τώρα», έκανε η Ερμιόνη γυρίΖοντας στην Τζίνι. «Είμαι σίγουρη
ότι δεν...»
«Ήταν εφιάλτης», επιβεβαίωσε η Τζίνι. «Φρίκη. ΗΑντζέλικα μόνο που
δεν έκλαιγε στο τέλος».
Μετά το δείπνο ο Ρον και η Τζίνι πήγαν για μπάνιο, ενώ ο Χάρι και
η Ερμιόνη επέστρεψαν στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ για τη συνηθισμένη μελέτη. Ο Χάρι
πάλευε μισή ώρα με έναν
καινούργιο αστρονομικό χάρτη όταν εμφανίστηκαν ο Φρεντ κι ο
Τζορτζ.
«Δεν είναι εδώ ο Ρον κι η Τζίνι;» ρώτησε ο Φρεντ κοιτώντας ολόγυρα
καθώς τραβούσε μια
καρέκλα. 'Όταν ο Χάρι του έγνεψε αρνητικά, πρόσθεσε: «Ωραία.
Παρακολουθήσαμε την
προπόνηση. θα πάθουν πανωλεθρία. Χωρίς εμάς είναι για τα μπάΖα».
«Έλα τώρα, δεν είναι τόσο κακή η Τζίνι», παρατήρησε ο Τζορτζ, που
ήθελε να είναι δίκαιος.
Έπειτα, κάθισε δίπλα στον Φρεντ. «Βασικά δεν ήξερα πόσο καλή
είναι, μια και δεν την αφήναμε
να παίξει μαΖίμας».
«Πήγαινε κρυφά στην αποθήκη του κήπου από τότε που ήταν έξι χρόνων
κι έπαιρνε τα
σκουπόξυλά σας χωρίς να το ξέρετε», ακούστηκε η φωνή της Ερμιόνης
πίσω από μια στοίβα
βιβλία για τους αρχαίους ρούνους.
«Μπα;» εντυπωσιάστηκε ο Τζορτζ. «Έτσι, λοιπόν, εξηγείται...»
«Απέκρουσε κανένα γκολ ο Ρον;» ρώτησε η Ερμιόνη κοιτάΖΟντας πάνω
από τα Μαγικά
ιερογλυφικά και ιδεογράμματα.
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«θα απέκρουε, αν δεν είχε συνεχώς στο μυαλό του ότι τον κοι-τάΖουν
όλοι», είπε απαυδισμένος
ο Φρεντ. «Γι' αυτό, πρέπει να παρακαλέσουμε τους θεατές να
γυρίΖουν από την άλλη και να πιάνουν ψιλή κουβέντα όταν πλησιάΖει η μπάλα στην εστία του Ρον».
Ο Χάρι σηκώθηκε απότομα σαν να μην τον χωρούσε ο τόπος, πήγε στο
παράθυρο και κοίταξε το
σκοτεινό πάρκο.
«Ξέρετε κάτι; Το κουίντιτσ είναι το μόνο πράγμα για το οποίο
αξίΖει να μείνει κανείς εδώ».
Η Ερμιόνη του έριξε ένα αυστηρό βλέμμα.
«ΠλησιάΖουν τα διαγωνίσματα!»
«Μας το είπες ήδη, αλλά εμάς δε μας πολυνοιαΖει για τις ΕΔΕΜ μας»,
είπε ο Φρεντ. «Τα πονηρά
Ζαχαρωτά μας είναι έτοιμα και βρή526
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κάμε πώς να απαλλαγούμε από τα σπυριά: μερικές σταγόνες
εκχυλίσματος μάρτλαπ κάνουν τη
δουλειά. Ήταν ιδέα του Λι».
Ο Τζορτζ χασμουρήθηκε Βαθιά και κοίταξε νοσταλγικά το
συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό.
«Δεν έχω διάθεση να δω τον αγώνα, θα κόψω τις φλέβες μου
αν μας νικήσει ο Ζαχαρίας Σμιθ».
«Καλύτερα να κόψεις τις δικές του», τον συμβούλεψε ο Φρεντ. «Αυτό
είναι το πρόβλημα με το
κουίντιτς», πετάχτηκε αφηρημένα η Ερμιόνη, που είχε σκύψει πάλι
στη μετάφραση των ρούνων,
«προκαλεί εντάσεις και έχθρες μεταξύ των κοιτώνων». Σήκωσε το
κεφάλι της από τη
ΣυΜαβογράμματη Γραφή του Μάγου και είδε τον Φρεντ, τον Τζορτζ και
τον Χάρι να την
κοιτάΖουν με αγανάκτηση ανάμεικτη με δυσπιστία. «Καλά λέω!»
αναφώνησε. «Πώς κάνετε
έτσι για ένα παιχνίδι!»
«Ερμιόνη», δήλωσε ο Χάρι κουνώντας το κεφάλι του, «μπορεί
να είσαι καλή στην ψυχολογία, στο κουίντιτσ όμως έχεις μαύρα
μεσάνυχτα».
«Μπορεί», είπε εκείνη, σκύβοντας κατσουφιασμένη στη μετάφραση της,
«αλλά εμένα,
τουλάχιστον, δεν εξαρτάται η ευτυχία μου
από τις αποκρούσεις του Ρον».
Μολονότι ο Χάρι θα προτιμούσε να πηδήξει από τον πύργο της
αστρονομίας παρά να το
ομολογήσει στην Ερμιόνη, το επόμενο Σάββατο, που είδε τον αγώνα,
θα έδινε όλες του τις
γαλέρες για να πάψει κι αυτός να ενδιαφέρεται για το κουίντιτς.
Το καλύτερο που μπορούσε να σχολιάσει για τον αγώνα ήταν ότι
τελείωσε γρήγορα το μαρτύριο
των οπαδών του Γκρίφιντορ κράτησε μόνο είκοσι λεπτά. Ήταν δύσκολο
να πει τι απ' όλα ήταν χει-
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ρότερο: οι δεκατέσσερις αποτυχημένες αποκρούσεις του Ρον, η
αστοχία του Σλόπερ που, αντί να
χτυπήσει τη μαύρη μπάλα, κοπάνησε με το ρόπαλο το στόμα της
Αντζέλικα, ή η πτώση του Κιρκ
από το σκουπόξυλό του, όταν πέρασε δίπλα του ο Ζαχαρίας Σμιθ με
την κόκκινη μπάλα; Ήταν
πραγματικό θαύμα που το Γκρίφιντορ έχασε με δέκα μόνο πόντους: η
Τζίνι κατάφερε να αρπάξει
τη χρυσή μπάλα κάτω από τη μύτη του Σάμερμπι, του ανιχνευτή των
Χάφλπαφλ, έτσι που το
τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε διακόσια σαράντα προς
διακόσια τριάντα.
«Ωραία κίνηση», είπε ο Χάρι στην Τζίνι, όταν όλοι γύρισαν στο
εντευκτήριο όπου η ατμόσφαιρα θϋμίΖε κηδεία.
«Στάθηκα τυχερή», απάντησε εκείνη ανασηκώνοντας τους ώμους. «Δεν
έτρεχε πολύ η χρυσή
μπάλα κι ο Σάμερμπι ήταν συναχωμένος, φταρνίστηκε κι έκλεισε τα
μάτια του την πιο ακατάλληλη
στιγμή. Άλλωστε, όταν γυρίσεις εσύ στην ομάδα...»
«Τζίνι, αποκλείστηκα για παντά».
«Αποκλείστηκες για όσο είναι η Άμπριτζ στο σχολείο», τον διόρθωσε
η Τζίνι. «Υπάρχει διαφορά.
Όταν γυρίσεις λοιπόν, θα προσπαθήσω να παίξω σε θέση κυνηγού. Του
χρόνου φεύγουν η
Αντζέλικα και η Αλίσια και προτιμώ να σκοράρω παρά να ψάχνω για τη
χρυσή μπάλα».
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον, που είχε λουφάξει σε μια γωνιά και είχε
καρφώσει τα μάτια του στα
γόνατα του, μ' ένα μπουκάλι βουτυ-ρομπίρα στο χέρι.
«Η Αντζέλικα δεν τον αφήνει να φύγει», σχολίασε η Τζίνι σαν να
διάβασε τη σκέψη του Χάρι.
«Λέει πως ξέρει ότι μπορεί να παίξει».
Ο Χάρι ένιωθε ευγνωμοσύνη για την Αντζέλικα που έδειχνε τόση
εμπιστοσύνη στο φίλο του, αλλά
ταυτόχρονα πίστευε ότι θα ήταν καλύτερο για κείνον να τον αφήσει
να φύγει από την ομάδα. Ο
Ρον αποχώρησε από το γήπεδο υπό τις νότες του Ο Ρον Ουέσλι είν' ο
βασιλιάς μας, που
τραγουδούσαν με όλο τους το μπρίο οι Σλίθεριν, οι οποίοι ήταν τώρα
φαβορί για το κύπελλο.
Εκείνη τη στιγμή τους πλησίασαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ.
«Δε μου κάνει πια καρδιά να τον δουλέψω», είπε ο Φρεντ κοιτώντας
την κουλουριασμένη
σιλουέτα του Ρον. «Όταν έφαγε και το δέκατο τέταρτο γκολ... τι να
του πεις...» πρόσθεσε και
κούνησε τα χέρια του σαν να προσπαθούσε να πετάξει. «Άσε, θα το
κάνω στα πάρτι να γελάμε,
ε;»
Σε λίγο ο Ρον πήγε για ύπνο. Σεβόμενος την ψυχολογική κατάσταση
του φίλου του, ο Χάρι
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περίμενε να περάσει λίγη ώρα προτού ανέβει κι αυτός στον κοιτώνα,
ώστε να μπορεί να καμωθεί
ο Ρον πως κοιμήθηκε. Πράγματι, μόλις μπήκε στον κοιτώνα, το
ροχαλητό του Ρον ήταν
υπερβολικά δυνατό για να είναι αληθινό.
Ο Χάρι ξάπλωσε στο κρεβάτι με τη σκέψη του ακόμη στον αγώνα Ήταν
ανυπόφορο να είναι
απλός θεατής στις κερκίδες. Εντυπωσιάστηκε από την απόδοση της
Τζίνι, αλλά ήξερε ότι, αν
έπαιζε αυτός, θα έπιανε πιο γρήγορα τη χρυσή μπάλα... κάποια
στιγμή εί-χε φτερουγίσει κοντά
στο πόδι του Κιρκ αν δε δίσταΖε η Τζίνι, θα δορίΖε στο Γκρίφιντορ
τη νίκη.
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Η Άμπριτζ καθόταν μερικές σειρές πιο μπροστά από τον Χάρι και την
Ερμιόνη. Καναδυό φορές
γύρισε πίσω και τους κοίταξε, με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο στην
πλατιά βατραχίσια μούρη της.
Η ανάμνηση αυτού του χαμόγελου τον πλημμύρισε άγριο θυμό έτσι
καθώς ήταν ξαπλωμένος στο
σκοτάδι. Ύστερα από λίγα λεπτά όμως, θυμήθηκε πως έπρεπε να
αδειάΖει από κάθε
συναίσθημα το μυαλό του πριν κοιμηθεί, όπως του τόνιΖε ο Σνέιπ στο
τέλος κάθε μαθήματος
σφραγισματικής.
Προσπάθησε για λίγο, ωστόσο η εικόνα του Σνέιπ από τη μία και της
Άμπριτζ από την άλλη
φούντωσαν ακόμη περισσότερο το θυμό του και Βάλθηκε να
συλλογίζεται πόσο πολύ τους
μισούσε και τους δύο. Σιγά σιγά τα δυνατά ροχαλητά του Ρον έσβησαν
δίνοντας τη θέση τους σε
Βαθιές αργές αναπνοές. Ο Χάρι δεν κοιμήθηκε τόσο εύκολα το σώμα
του ήταν κουρασμένο αλλά
το μυαλό του βρισκόταν σε υπερδιέγερση.
Ονειρεύτηκε τον Νέβιλ και την καθηγήτρια Σπράουτ να χορεύουν βαλς
στο Δωμάτιο των Ευχών,
ενώ η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έπαιΖε γκάιντα. Τους κοίταξε
χαρούμενος για λίγο κι έπειτα
πήγε να βρει τους υπόλοιπους Σίγμα-Νι.
Μόλις όμως βγήκε από το δωμάτιο, δε βρέθηκε απέναντι στην ταπισερίτου Μωρού Βαρνάβα
αλλά σε έναν πέτρινο τοίχο, όπου ήταν στερεωμένος ένας αναμμένος
δαυλός. Γύρισε το κεφάλι
του προς τα αριστερά. Εκεί, στο βάθος του διαδρόμου, αντίκρισε
μιαν απλή μαύρη πόρτα.
Προχώρησε προς το μέρος της γεμάτος έξαψη. Είχε το παράξενο
προαίσθημα ότι αυτή τη φορά
θα στεκόταν τυχερός και θα έβρισκε τρόπο να την ανοίξει...
Καθώς πλησίαΖε, είδε κάτι που έκανε την καρδιά του να σκιρτήσει
από χαρά στη δεξιά πλευρά
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υπήρχε μια χαραμάδα απ' όπου έβγαινε ένα αχνό, γαλαΖωπό φως... η
πόρτα ήταν μισάνοιχτη...
άπλωσε το χέρι του να τη σπρώξει και...
Ο Ρον έβγαλε ένα τραχύ, διαπεραστικό ροχαλητό κι ο Χάρι ξύπνησε
απότομα, με το δεξί χέρι
απλωμένο στο σκοτάδι, έτοιμο να ανοίξει μια πόρτα που βρισκόταν
εκατοντάδες χιλιόμετρα
μακριά. Το άφησε να πέσει με απογοήτευση ανάμεικτη με ενοχή. Ήξερε
ότι δεν έπρεπε να βλέπει
αυτή την πόρτα, αλλά ταυτόχρονα τον έκαιγε τόσο πολύ η περιέργεια
να δει τι βρισκόταν μέσα,
που θύμωσε,
άθελα του, με τον Ρον... Δεν μπορούσε κι αυτός να ροχαλίσει κάποια
άλλη στιγμή;
Τη Δευτέρα το πρωί μπήκαν στην τραπεΖαρία ταυτόχρονα με τις
κουκουβάγιες. Η Ερμιόνη δεν
ήταν η μόνη που περίμενε με ανυπομονησία τον Ημερήσιο Προφήτη όλοι
λαχταρούσαν να
μάθουν νέα για τους δραπέτες θανατοφάγους που, αν και πολλοί
έλεγαν πως τους είδαν, δεν
είχαν συλληφθεί ακόμη. Η Ερμιόνη έδωσε στην κουκουβάγια ένα
μαστίγιο και άνοιξε ανυπόμονα
την εφημερίδα ενώ ο Χάρι γέμιζε το ποτήρι του με πορτοκαλάδα καθώς
εκείνη τη χρονιά είχε
λάβει μόνο ένα σημείωμα, όταν προσγειώθηκε μπροστά του μ' ένα
γδούπο η πρώτη
κουκουβάγια, ήταν σίγουρος πως έγινε κάποιο λάθος.
«Ποιον θέλεις;» τη ρώτησε, τραβώντας βαριεστημένα το ποτήρι του
κάτω από τη μύτη της και
σκύβοντας για να δει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
Χάρι Πότερ Μεγάλη τραΠΕζαρία Σχολή «Χόγκουαρτς»
Συνοφρυωμένος, έκανε να πάρει το γράμμα από την κουκουβάγια, αλλά
πριν προλάβει,
προσγειώθηκαν δίπλα της άλλες τρεις, τέσσερις, πέντε κουκουβάγιες
άρχισαν να σπρώχνονται
μεταξύ τους, τσαλαπατώντας το βούτυρο κι αναποδογυρίζοντας την
αλατιέρα καθώς
διαγωνίζονταν ποια θα παραδώσει πρώτη το γράμμα.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε έκπληκτος ο Ρον. Όλο το τραπεΖΙ του
Γκρίφιντορ είχε γυρίσει προς το
μέρος τους. Στο μεταξύ προσγειώθηκαν άλλες επτά κουκουβάγιες που,
μαΖί" με τις
προηγούμενες, έκρω-ζαν και πλατάγιΖαν τα φτερά τους προκαλώντας
μεγάλη φασαρία.
«Χάρι», είπε ξέπνοα η Ερμιόνη καθώς έχωνε τα χέρια της στο φτερωτό
πλήθος κι έβγαΖε μια
κουκουβάγια με ένα κυλινδρικό πακέτο. «ΝομίΖω ότι ξέρω τι
συμβαίνει... Άνοιξε αυτό πρώτα!»
Ο Χάρι ξετύλιξε το πακέτο. Ένα τυλιγμένο τεύχος του ΣοφιΣπί του
Μαρτίου κύλησε έξω. Το άνοιξε
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και είδε το πρόσωπο του να του χαμογελά συνεσταλμένα από το
εξώφυλλο. Πάνω στη φωτογραφία του αναγραφόταν με μεγάλα κόκκινα γράμματα:
Ο ΧΆΡΙ ΠΟΤΕΡ ΛΥΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ:
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ για ΤΟΝ ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
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«Καλό, ε;» είπε η Λούνα, που είχε στο μεταξύ έρθει στο τραπέΖι του
Γκρίφιντορ κι ετοιμαΖόταν να
καθίσει ανάμεσα στον Φρεντ και τον Τζορτζ. «Κυκλοφόρησε χθες και
είπα στον μπαμπά να σου
στείλει δωρεάν ένα τεύχος. Το περίμενα αυτό», έδειξε τις
κουκουβάγιες που στριμώχνονταν
μπροστά στον Χάρι, «είναι γράμματα αναγνωστών».
«Αυτό σκέφτηκα κι εγώ», πετάχτηκε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη. «Χάρι,
θα σε πείραΖε αν...;»
«ΕΛεύθερα», έκανε σαστισμένος ο Χάρι.
Ο Ρον και η Ερμιόνη άρχισαν να ανοίγουν φακέλους.
«Αυτό είναι από έναν τύπο που πιστεύει πως σου έστριψε η βίδα»,
είπε ο Ρον ρίχνοντας μια
ματιά στο γράμμα. «Α, καλά...»
«Μια κυρία λέει ότι θα σε ωφελήσει μια θεραπεία ξορκιών-σοκ στον
"Άγιο Μάγγκο"... Μάλιστα»,
είπε η Ερμιόνη και τσαλάκωσε απογοητευμένη το γράμμα.
«Αυτό εδώ όμως φαίνεται εντάξει», έκανε ο Χάρι διαβάΖοντας ένα
μακροσκελές γράμμα από μια
μάγισσα στο Πέσλεϊ. «Λέει ότι με πιστεύει!»
«Ετούτος εδώ βρίσκεται σε δίλημμα», είπε ο Φρεντ, παίρνοντας με
ενθουσιασμό μέρος στο
άνοιγμα των γραμμάτων. «Λέει ότι δεν του φαίνεσαι για τρελός, αλλά
δε θέλει ούτε να σκέφτεται
ότι γύρισε ο Ξέρετε-Ποιος κι έτσι δεν ξέρει τι να πιστέψει. Τι
σπατάλη περγαμηνής!»
«Να κι άλλος ένας που έπεισες, Χάρι!» ακούστηκε χαρούμενη η φωνή
της Ερμιόνης.
«ΔιαβάΖοντας τη δική σου εκδοχή, διαπίστωσα ότι ο Ημερήσιος
Προφήτης σου φέρθηκε πολύ
άδικα φέτος το καλοκαίρι... και μολονότι δε θέλω να πιστέψω ότι
γύρισε ο Ακατονόμαστος, είμαι
αναγκασμένος να δεχτώ ότι λες την αλήθεια... Α, μα αυτό είναι
υπέροχο!»
«Ένας άλλος υποστηρίζει ότι ψοφάς για δημοσιότητα», είπε ο Ρον
τσαλακώνοντας ένα γράμμα
και πετώντας το πίσω απ' την πλάτη του «...αλΛα αυτή εδώ λέει ότι
την έπεισες και σε θεωρεί
πραγματικό ήρωα- σου στέλνει και τη φωτογραφία της... ουάου!»
«Τι συμβαίνει εδώ;» ακούστηκε μια προσποιητά μελιστάλαχτη,
κοριτσίστικη φωνή.
Ο ΧΆρι σήκωσε τα μάτια του κρατώντας στα χέρια του μια χούφτα
γράμματα. Πίσω από τον
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Φρεντ και τη Λούνα στεκόταν η καθηγήτρια Άμπριτζ. Είχε καρφώσει τα
γουρλωτά βατραχίσια
μάτια
της στις κουκουβάγιες και στα γράμματα που είχαν στριμωχτεί
μπροστά στον Χάρι. Πίσω της είδε
πολλούς μαθητές να κοιτούν με περιέργεια.
«Τι είναι όλα αυτά τα γράμματα, κύριε Πότερ;» ρώτησε αργόσυρτα.
«Απαγορεύεται κι αυτό τώρα;» ρώτησε δυνατά ο Φρεντ. «Να λαμβάνεις
επιστολές;»
«Πρόσεχε, κύριε Ουέσλι, γιατί θα σε βάλω τιμωρία», του είπε
η Άμπριτζ. «Λοιπόν, κύριε Πότερ;»
Ο Χάρι κόμπιασε αλλά δεν υπήρχε τρόπος να κρύψει αυτό που
έκανε ήταν θέμα χρόνου να πέσει στα χέρια της Αμπριά το
συγκεκριμένο περιοδικό.
«Μου γράφουν γιατί έδωσα συνέντευξη», της απάντησε ο Χάρι.
«Γι' αυτό που έγινε πέρυσι τον ιούνιο».
Για κάποιο λόγο, όταν έλεγε αυτά τα λόγια, έριξε μια ματιά στο
τραπέΖΙ των καθηγητών. Είχε μια
παράξενη αίσθηση ότι, λίγες στιγμές πριν, τον κοίταΖε ο
Ντάμπλντορ, αλλά όταν γύρισε προς το
μέρος του διευθυντή, τον είδε να κουβεντιάΖει απορροφημένος με
τον Φλίτγουικ.
«Συνέντευξη;» επανέλαβε η Άμπριτζ με φωνή πιο λεπτή και
διαπεραστική από το συνηθισμένο.
«Τι εννοείς;»
«Εννοώ ότι μια δημοσιογράφος μου έκανε ερωτήσεις κι εγώ απάντησα»,
διευκρίνισε ο Χάρι.
«Ορίστε...» είπε και της έδωσε το
τεύχος του Σοφιστή.
Η Άμπριτζ πήρε το περιοδικό και κοίταξε το εξώφυλλο. Το κιτρινιάρικο πρόσωπο της πήρε ένα άσχημο βιολετί χρώμα. «Πότε το έκανες
αυτό;» ρώτησε με
τρεμάμενη φωνή. «Το Σάββατο που πήγαμε στο Χόγκσμιντ», απάντησε ο
Χάρι. Τον κοίταξε
μανιασμένη, ενώ το περιοδικό έτρεμε στα κοντόχοντρα δάχτυλα της.
«Τελείωσαν οριστικά για σένα, κύριε Πότερ, οι επισκέψεις στο
Χόγκσμινι», ψιθύρισε. «Πώς μπόρεσες... πώς τόλμησες...» Πήρε μια
βαθιά ανάσα.
«Προσπάθησα ξανά και ξανά να σε μάθω να μη λες ψέματα. Προφανώς,
δεν εμπέδωσες το
μάθημα. Μείον πενήντα βαθμοί από το Γκρίφιντορ, λοιπόν, κι εσύ μια
βδομάδα τιμωρία
στο γραφείο μου».
Απομακρύνθηκε σφίγγοντας το Σοφιστή στο στήθος της, ενώ
πολλοί μαθητές την ακολουθούσαν με το βλέμμα.
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Λίγες ώρες αργότερα, τεράστιες ανακοινώσεις αναρτήθηκαν σε όλο το
σχολείο, όχι μόνο στους
πίνακες ανακοινώσεων των κοιτώνων αλλά και στους διαδρόμους και
στις αίθουσες.
ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ«ΧΟΓΚΟΥΑΡΤΣ»
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Όποιος μαθητής συΛηφθεί να έχει στην κατοχή του το περιοδικό Ο
Σοφιστής, θα αποβληθεί.
Κατ' εφαρμογήν του Εκπαιδευτικού Διατάγματος υπ' αριθμόν 27
Υπογραφή: Ντολόρες Τζαν
Άμπριτζ, Μεγάλη ΕΠιθεωρήτρια
Για κάποιο λόγο, κάθε φορά που η Ερμιόνη έβλεπε μια τέτοια
ανακοίνωση, το πρόσωπο της
έλαμπε από χαρά.
«Γιατί είσαι τόσο ευχαριστημένη;» ρώτησε ο Χάρι.
«Μα δεν καταλαβαίνεις;» κοντανάσανε η Ερμιόνη. «Αν υπάρχει ένας,
έστω, τρόπος να διαβάσουν
όλοι στο σχολείο τη συνέντευξη σου, αυτός είναι να την
απαγορεύσουν!»
Κι αποδείχτηκε πως είχε δίκιο. Μέχρι να τελειώσει εκείνη η μέρα,
παρόλο που ο Χάρι δεν είδε
πουθενά ίχνος του Σοφιστή, η συνέντευξη του είχε διαδοθεί από
στόμα σε στόμα. Ο Χάρι άκουγε
τα παιδιά να κουβεντιάΖουν ψιθυριστά γι' αυτήν καθώς περίμεναν να
μπουν στις τάξεις, στο
μεσημεριανό τραπέΖΙ, την ώρα των μαθημάτων, ενώ η Ερμιόνη του είπε
ότι, όταν πήγε στις
τουαλέτες των κοριτσιών πριν από το μάθημα των αρχαίων ρούνων, τα
κορίτσια εκεί δε μιλούσαν
για τίποτε άλλο.
«Μόλις με είδαν, επειδή ξέρουν ότι σε γνωρίΖω, με βομβάρδισαν με
ερωτήσεις», του είπε με
μάτια που έλαμπαν. «Και νομίσω ότι σε πιστεύουν, Χάρι, είμαι
σίγουρη. Επιτέλους, πείστηκαν!»
Στο μεταξύ, η καθηγήτρια Άμπριτζ έκοβε βόλτες σ' όλο το σχολείο,
σταματούσε στην τύχη
μαθητές και τους έβαΖε να αδειάσουν τις τσέπες και τις σάκες τους.
Ο Χάρι ήξερε πως έψαχνε για
τεύχη του Σοφιστή, αλλά τα παιδιά είχαν ήδη λάβει τα μέτρα τους.
Είχαν μαγέψει τις σελίδες με τη
συνέντευξη του Χάρι, κάνοντας τες να μεταμορφώνονται σε
αποσπάσματα σχολικών βιβλίων αν
επιχειρούσε να τις διαβάσει κάποιος άλλος εκτός από τους ίδιους, ή
τις έσβη533
ναν με μαγικό τρόπο μέχρι να έρθει η στιγμή να τις ξαναδιαβάσουν.
Σε μικρό χρονικό διάστημα
δεν υπήρχε ούτε ένας στο σχολείο που να μην έχει διαβάσει τη
συνέντευξη.
Εννοείται ότι στους καθηγητές ήταν ήδη απαγορευμένη κάθε αναφορά
στη συνέντευξη με το
Εκπαιδευτικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 26, αλλά εκείνοι βρήκαν τρόπο να
εκφράσουν τα αισθήματα
τους. Η καθηγήτρια Σπράουτ αντάμειψε με είκοσι βαθμούς το Γκρίφιντορ επειδή της έφερε ο
Χάρι το ποτιστήρι- ένας χαμογελαστός Φλίτ-γουικ του έδωσε ένα
κουτί Ζαχαρωτά ποντίκια στο
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τέλος του μαθήματος ξορκιών λέγοντας: «Σςς!» κι έφυγε βιαστικά- κι
η καθηγήτρια Τρελόνι
ξέσπασε σε υστερικούς λυγμούς στο μάθημα μαντικής κι ανήγγειλε
στην ξαφνιασμένη τάξη και σε
μια ιδιαιτέρως ενοχλημένη Άμπριτζ ότι, τελικά, δε θα πέθαινε
πρόωρα ο Χάρι αλλά θα Ζούσε ως
τα βαθιά γεράματα, θα γινόταν υπουργός Μαγείας και θα αποκτούσε
δώδεκα παιδιά.
Αυτό όμως που ευχαρίστησε πιότερο τον Χάρι ήταν που τον σταμάτησε
η Τσο την άλλη μέρα,
καθώς πήγαινε στο μάθημα των μεταμορφώσεων. Πριν προλάβει να το
καταλάβει, του έπιασε το
χέρι και του ψιθύρισε στ' αφτί: «Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ήταν
πολύ γενναία αυτή η
συνέντευξη... μ' έκανε να κλάψω».
Ο Χάρι λυπήθηκε ακούγοντας ότι έχυσε κι άλλα δάκρυα αλλά χάρηκε
πολύ που του μίλησε, κι
ακόμη περισσότερο όταν του έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο πριν
φύγει βιαστικά. Επίσης,
όταν έφτασε έξω από την αίθουσα μεταμορφώσεων, συνέβη κάτι εξίσου
ευχάριστο κι απίστευτο:
ο Σίμους βγήκε από την ουρά και στάθηκε
απέναντι του.
«θέλω να σου πω», μουρμούρισε με σκυφτό κεφάλι, «ότι σε πιστεύω.
Κι έστειλα στη μαμά μου
ένα τεύχος του περιοδικού».
Αλλά αυτό που ολοκλήρωσε τη χαρά του ήταν η αντίδραση του Μαλφόι,
του Κράμπε και του
Γκόιλ. Τους είδε να κουβεντιάΖουν ψιθυριστά το απόγευμα στη
βιβλιοθήκη- ήταν με ένα
ξερακιανό αγόρι, που η Ερμιόνη είπε πως λεγόταν Τίοντορ Νοτ.
Γύρισαν και κοίταξαν τον Χάρι
εκείνη τη στιγμή έψαχνε στα ράφια για ένα βιβλίο σχετικά με τη
μερική εξαφάνιση- ο Γκόιλ
κροτάλισε απειλητικά τις αρθρώσεις των δαχτύλων του κι ο Μαλφόι με
μοχθηρό ύφος ψιθύρισε
κάτι στον Κράμπε. Ο Χάρι ήξερε γιατί αντιδρούσαν μ' αυτόν τον
τρόπο: είχε κατονομάσει τους
γονείς τους ως θανατοφάγους. «Το καλύτερο όμως είναι ότι δεν
μπορούν να σε διαψεύσουν»,
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είπε χαρούμενη η Ερμιόνη καθώς έφευγαν από τη βιβλιοθήκη «γιατί,
έτσι όπως εξελίχθηκαν τα
πράγματα, δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι διάβασαν το άρθρο!»
Και, για να συμπληρωθεί η ευτυχία του, η Λούνα τον πληροφόρησε στο
δείπνο ότι ο Σοφιστής
εξαντλήθηκε αμέσως.
«Ο μπαμπάς κάνει ανατύπωση του τεύχους!» είπε ενθουσιασμένη στον
Χάρι. «Δεν το πιστεύει,
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λέει, ότι το κοινό βρήκε πιο ενδιαφέρουσα τη συνέντευξη σου από το
άρθρο για τους στραβοκέρατους φυσητήρες!»
Εκείνη τη νύχτα, ο Χάρι ήταν ήρωας στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ
είχαν κάνει το μεγεθυντικό ξόρκι στο εξώφυλλο του Σοφιστή και το
είχαν κρεμάσει στον τοίχο
τώρα, το γιγάντιο κεφάλι του Χάρι επέβλεπε από ψηλά τα
τεκταινόμενα ΣΤΟ εντευκτήριο
λέγοντας με βροντερή φωνή φράσεις όπως «ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΡΕΤΙΝΟΙ» και «ΦΑΕ
ΚΟΠΡΙΑ, ΑΜΠΡΙΤζ». Η Ερμιόνη δεν το βρήκε και τόσο αστείο είπε ότι
περισπούσε την προσοχή
της και πήγε νωρίς για ύπνο, πολύ εκνευρισμένη.
Ο Χάρι όφειλε να παραδεχτεί ότι η αφίσα δεν ήταν τόσο αστεία,
ιδίως ύστερα από καναδυό ώρες,
όταν άρχισαν να λύνονται τα μάγια κι ακούγονταν ασύνδετες λέξεις
όπως «ΚΟΠΡΙΑ» και
«ΑΜΠΡΙΤζ» σε όλο και πιο συχνά διαστήματα και με όλο και πιο
διαπεραστική φωνή. Μάλιστα,
άρχισε να πονάει το κεφάλι του και να τον ενοχλεί το σημάδι του.
Ανακοίνωσε, λοιπόν, στα παιδιά
που είχαν μαΖευτεί γύρω του και του Ζητούσαν να επαναλάβει για
πολλοστή φορά τη συνέντευξη
πως ήθελε να κοιμηθεί νωρίς, προκαλώντας μουρμουρητά απογοήτευσης.
Όταν ανέβηκε επάνω, ο κοιτώνας ήταν άδειος. Έγειρε το μέτωπο του
στο κρύο τζάμι του
παραθύρου που ήταν δίπλα στο κρεβάτι του ανακουφίΖε λιγάκι τον
πόνο στο σημάδι του έτσι.
Ύστερα γδύθηκε και ξάπλωσε με την ευχή να του περάσει ο
πονοκέφαλος. Ένιωθε επίσης λίγο
αδιάθετος. Γύρισε στο πλάί, έκλεισε τα μάτια και τον πήρε αμέσως ο
ύπνος...
Στεκόταν όρθιος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με κουρτίνες γύρω γύρω,
που το φώτιΖαν μερικά κεριά.
Τα χέρια του έσφιγγαν την πλάτη της πολυθρόνας που βρισκόταν
μπροστά του. Τα δάχτυλα του
ήταν μακριά, λευκά σαν να είχε χρόνια να τα δει ο ήλιος, κι
έμοιαΖαν με μεγαλόσωμες αράχνες
πάνω στο μαύρο βελούδο της πολυθρόνας.
Απέναντι από την πολυθρόνα, στη μικρή λίμνη φωτός που έριχναν στο
πάτωμα τα κεριά, ήταν
γονατισμένος ένας άντρας με μαύρο μανδύα.
«Λάθος με συμβούλεψαν ως φαίνεται», είπε ο Χάρι με δυνατή παγερή
φωνή, που παλλόταν από
οργή.
«Συγχωρά με, αφέντη μου», έκρωξε αμέσως ο γονατιστός άντρας. Η
κορφή του κεφαλιού του
γυαλίΖε στο φως των κεριών. Έτρεμε
σύγκορμος.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Δεν κατηγορώ εσένα, Ρούκγουντ», είπε ο Χάρι με την ίδια παγερή
απάνθρωπη φωνή. Τράβηξε
τα χέρια του από την πλάτη της πολυθρόνας, έκανε το γύρο της και
πλησίασε τον άντρα που είχε
λουφάξει στο πάτωμα. Στάθηκε από πάνω του μέσα στο σκοτάδι,
κοιτάΖοντάς τον από πολύ
μεγαλύτερο ύψος τώρα. «Είσαι σίγουρος γι' αυτά που μου είπες,
Ρούκγουνι;» τον ρώτησε.
«Ναι, αφέντη μου, ναι... Δούλευα στο Τμήμα και... κι έτσι...»
«Ο Άβερι μου είπε ότι ο Μπόουντ μπορούσε να το πάρει».
«Ήταν αδύνατον να το πάρει ο Μπόουντ, αφέντη μου... ο Μπόουντ
ήξερε πως δεν μπορούσε να
το πάρει... προφανώς γι' αυτό πρόβαλλε τόση αντίσταση στην
εξουσιαστική κατάρα του
Μαλφόι...»
«Σήκω, Ρούκγουντ», ψιθύρισε ο Χάρι.
Ο γονυκλινής άντρας κόντεψε να χάσει την ισορροπία του από τη
φούρια του να υπακούσει. Το
πρόσωπο του ήταν βλογιοκομμέ-νο, αλλά το γλυκό φως των κεριών
απάλυνε τις ουλές. 'Όταν
σηκώθηκε, στάθηκε σκυφτός σαν να ετοιμαΖόταν να υποκλιθεί και κάθε
τόσο έριχνε τρομαγμένες
κλεφτές ματιές στο πρόσωπο του Χάρι.
«Έκανες καλά που μου τα είπες», παρατήρησε ο Χάρι. «Πάρα πολύ
καλά... Σπατάλησα τόσους
μήνες σε αποτυχημένα σχέδια... ας είναι... θα κάνουμε μια
καινούργια προσπάθεια. Έχεις την ευγνωμοσύνη του λόρδου Βόλντεμορτ, Ρούκγουντ...»
«Ναι, αφέντη μου, ναι...» κοντανάσανε ο Ρούκγουνι με φωνή Βραχνή
από ανακούφιση.
«θα χρειαστώ τη βοήθεια σου. θα χρειαστώ όλες τις πληροφορίες που
μπορείς να μου δώσεις».
«Φυσικά, αφέντη μου, φυσικά... ότι θέλεις...»
«Πολύ καλά... μπορείς να πηγαίνεις. Στείλε μου τον Άβερι».
Ο Ρούκγουντ πισωπάτησε βιαστικά, υποκλίθηκε και βγήκε από μια
πόρτα.
'Όταν έμεινε μόνος του στο σκοτεινό δωμάτιο, ο Χάρι γύρισε
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προς τον τοίχο. Ένας παλιός ραγισμένος καθρέφτης κρεμόταν στις
σκιές. Ο Χάρι πλησίασε. Το
είδωλο του γινόταν όλο και πιο ευδιάκριτο στο σκοτάδι... ένα
πρόσωπο πιο άσπρο από
νεκροκεφαλή... κόκκινα μάτια με κάθετες σχισμές αντί για κόρες...
«ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ»
«Τι;» ακούστηκε μια φωνή δίπλα του.
Ο Χάρι χτυπιόταν τόσο άγρια, που μπερδεύτηκε στις κουρτίνες κι
έπεσε απ' το κρεβάτι. Στην
αρχή, δεν ήξερε πού Βρισκόταν περίμενε να δει το άσπρο σαν
νεκροκεφαλή πρόσωπο να σκύβει
πάνω του στο σκοτάδι, όταν άκουσε δίπλα του τη φωνή του Ρον.
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«θα σταματήσεις να χτυπιέσαι σαν τρελός, για να μπορέσω να σε
ξεμπλέξω;»
Ο Ρον τράβηξε τις κουρτίνες ελευθερώνοντας το φίλο του. Εκείνος
τον κοίταξε στο φεγγαρόφωτο,
ξαπλωμένος ανάσκελα, ενώ το σημάδι του τον τρέλαινε στον πόνο.
Προφανώς ο Ρον
ετοιμαΖόταν για ύπνο, γιατί είχε βγάλει το ένα του χέρι από το
μανίκι του μανδύα του.
«Επιτέθηκαν σε κανέναν;» ρώτησε ο Ρον, καθώς βοηθούσε τον Χάρι να
σηκωθεί όρθιος. «Στον
μπαμπά μου; Το φίδι;»
«Όχι... είναι καλά όλοι...» κοντανάσανε ο Χάρι, που ένιωσε το
μέτωπο του να φλέγεται.
«Δηλαδή... εκτός από τον Άβερι... κινδυνεύει... έδωσε λανθασμένες
πληροφορίες... είναι πυρ και
μανία ο Βόλντεμορτ...» Ο Χάρι βόγκηξε και ρίχτηκε τρέμοντας στο
κρεβάτι του, ενώ με το χέρι του
έτριβε το σημάδι. «Αλλά θα τον βοηθήσει τώρα ο Ρούκγουντ...
βρίσκεται σε σωστό δρόμο...»
«Μα τι 'ναι αυτά που λες;» τον ρώτησε τρομαγμένος ο Ρον.
«Εννοείς... ότι είδες τον ΞέρειςΠοιον;»
«Ήμουν ο Ξέρεις-Ποιος», απάντησε ο Χάρι. Σήκωσε τα χέρια του στο
σκοτάδι, τα κράτησε
μπροστά στα μάτια του και τα περιεργάστηκε, για να βεβαιωθεί πως
δεν ήταν κατάλευκα, με
μακριά δάχτυλα. «Ήταν με τον Ρούκγουντ, έναν από τους θανατοφάγους
που απέδρασαν από το
ΑΖκαμπάν. Ο Ρούκγουντ του είπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει ο
Μπόουντ».
«Τι να κάνει;»
«Να πάρει κάτι... Είπε ότι ο Μπόουντ ήξερε πως δεν μπορουσε να το
πάρει... του είχαν κάνει την
εξουσιαστική κατάρα... Νομίζει πως είπε ότι του την έκανε ο
Μαλφόι».
«Μάγεψαν τον Μπόουντ για να πάρει κάτι;» ρώτησε ο Ρον.'μα Χάρι...
τότε σίγουρα είναι...»
«Το όπλο», συμπλήρωσε τη φράση του ο Χάρι. «Το ξέρω».
Άνοιξε η πόρτα του κοιτώνα και μπήκαν ο Ντιν και ο Σίμους. Ο Χάρι
ανέβασε γρήγορα τα πόδια
του στο κρεβάτι. Δεν ήθελε να καταλάβουν πως έγινε κάτι παράξενο
πάνω που έπαψε να τον
θεωρεί τρελό ο Σίμους.
«Είπες...» μουρμούρισε ο Ρον κι έσκυψε κοντά στον Χάρι με την
πρόφαση ότι ήθελε να βάλει
νερό από την κανάτα του κομοδίνου, «ότι ήσουν ο Ξέρεις-Ποιος;»
«Ναι», απάντησε σιγανά ο Χάρι.
Ο Ρον μόνο που δεν πνίγηκε με το νερό του ο Χάρι είδε μικρά ρυάκια
να κυλούν στο σαγόνι και
το στήθος του.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Χάρι», είπε, ενώ ο Ντιν κι ο Σίμους κουβέντιαΖαν κι έκαναν θόρυβο
καθώς ετοιμάΖονταν για
ύπνο, «πρέπει να το πεις...»
«Δεν το λέω σε κανέναν», τον έκοψε ο Χάρι. «Δε θα τα έβλεπα όλα
αυτά αν μπορούσα να
εφαρμόσω τη σφραγισματική. Υποτίθεται ότι έχω μάθει πια να
σφραγιζω το μυαλό μου. Αυτό
θέλουν».
Εννοούσε φυσικά τον Ντάμπλντορ. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και γύρισε την
πλάτη του στο φίλο του.
Ύστερα από λίγο άκουσε το στρώμα του Ρον να τρι'Ζει, σημάδι ότι
ξάπλωσε κι αυτός. Η ουλή του
στο μέτωπο άρχισε να καίει ο Χάρι δάγκωσε το μαξιλάρι για να μη
φωνάξει. Ήξερε ότι, κάπου,
τιμωρούνταν ο Άβερι.
Την άλλη μέρα, ο Χάρι κι ο Ρον περίμεναν το διάλειμμα για να πουν
στην Ερμιόνη τι συνέβη
ήθελαν να είναι σίγουροι πως δε θα τους άκουγε κανείς. Στάθηκαν
στη συνηθισμένη τους γωνιά,
στην παγωμένη ανεμοδαρμένη αυλή, κι ο Χάρι της διηγήθηκε το όνειρο
του με κάθε λεπτομέρεια.
Όταν τελείωσε, η Ερμιόνη έμεινε αρκετή ωρα σιωπηλή ωστόσο, κοίταΖε
με ένα είδος επώδυνης
προσήλωμένης τον Φρεντ και τον Τζορτζ, που ήταν κι οι δυο ακέφαλοι
και πού φορουσαν τα
μαγικά καπέλα τους, κρυμμένα κάτω από τους μανδύες στην άλλη άκρη
της αυλής.
« Ώστε γι' αυτό τον σκότωσαν», ψιθύρισε μόλις τράβηξε το βλέμ-μα
Της από τον Φρεντ και τον
Τζορτζ. «Όταν προσπάθησε ο Μπόουντ να κλέψει αυτό το όπλο, κάτι
έπαθε. Προφανώς,
υπάρχουν πάνω ή γύΡω από αυτό το αντικείμενο αμυντικά ξόρκια, ώστε
να μην μπορει να το
αγγίξει κανείς. Γι' αυτό βρισκόταν στο νοσοκομείο, σε πνευματική
σύγχυση, ανίκανος να μιλήσει,
θυμάστε, όμως, τι μας
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είπε η θεραπεύτρια; Πως η κατάσταση του βελτιωνόταν μέρα με τη
μέρα. Αλλά αυτοί" δεν το
ρίσκαραν να αναρρώσει, έτσι δεν είναι; θέλω να πω, το σοκ που
υπέστη όταν άγγιξε το όπλο,
προφανώς έλυσε την εξουσιαστική κατάρα. Μόλις ερχόταν στα συγκαλά
του, θα εξηγούσε τι είχε
γίνει. Και τότε, όλοι θα μάθαιναν πως τον είχαν στείλει να κλέψει
το όπλο. Φυσικά, ο Λούσιους
Μαλφόι δε συνάντησε καμία δυσκολία να του κάνει την εξουσιαστική
κατάρα, αφού μπαινοβγαίνει
κάθε μέρα στο υπουργείο».
«Ήταν εκεί την ημέρα της δίκης μου», συμπλήρωσε ο Χάρι. «Τον είδα
στο... μισό λεπτό! Τον είδα
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εκείνη την ημέρα στο διάδρομο του Τμήματος Μυστηρίων! Ο μπαμπάς
του Ρον είπε ότι τριγύρι-Ζε
προσπαθώντας να μάθει τι έγινε στη δίκη μου, όμως...» «Ο
Στούρτζίς!» αναφώνησε η Ερμιόνη.
«Ορίστε;» έκανε σαστισμένος ο Ρον.
«Ο Στούρτζίς Πόντμορ...» συνέχισε ξέπνοα η Ερμιόνη, «συνελήφθη
γιατί προσπάθησε να
παραβιάσει μια πόρτα! Σίγουρα τον είχε μαγέψει κι αυτόν ο Μαλφόι!
Βάζω» στοίχημα ότι το έκανε
εκείνη την ημέρα που τον είδες στο υπουργείο, Χάρι. Ο Στούρτζίς
είχε τον αόρατο μανδύα του
Μούντι, θυμάστε; Ίσως στεκόταν αόρατος φρουρός μπροστά στην πόρτα
και ο Μαλφόι τον
άκουσε να κινείται, ή μάντεψε πως ήταν κάποιος εκεί, ή έκανε απλώς
την εξουσιαστική κατάρα
για το ενδεχόμενο να φρουρεί κάποιος την πόρτα. Έτσι ο ΣτούριΖις,
σε πρώτη ευκαιρία —
προφανώς όταν ήρθε η σειρά του να φρουρήσει την πόρτα— προσπάθησε
να μπει στο Τμήμα
Μυστηρίων και να κλέψει το όπλο για λογαριασμό του Βόλντεμορτ —
Σκάσε, Ρον — αλλά τον
έπιασαν και τον έκλεισαν στο ΑΖκαμπάν...» Η κοπέλα κοίταξε τον
Χάρι. «Και τώρα ο Ρούκγουντ
είπε στον Βόλντεμορτ πώς να πάρει το όπλο;»
«Δεν άκουσα όλη τη συΖήτηση, αλλά έτσι νομίΖω», απάντησε ο Χάρι.
«Ο Ρούκγουντ δούλευε
εκεί... Μήπως ο Βόλντεμορτ έστειλε τον Ρούκγουντ να το πάρει;»
Η Ερμιόνη έγνεψε χαμένη στις σκέψεις της. Ύστερα είπε ξαφνικά: «Μα
δεν έπρεπε να τα δεις όλα
αυτά, Χάρι».
«Τι;» σάστισε εκείνος.
«Υποτίθεται πως έχεις μάθει πια να σφραγίσεις το μυαλό σου», τον
επέπληξε η Ερμιόνη.
«Το ξέρω», έκανε ο Χάρι. «Μα...»
«ΝομίΖω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε αυτά που
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είδες», δήλωσε αποφασιστικά εκείνη. «Και να καταβάλεις μεγαλύτερη
προσπάθεια στη
σφραγισματική».
Ο Χάρι ένιωθε χάλια ύστερα απ' όλα αυτά, και η διάθεση του δε
βελτιώθηκε ούτε στο ελάχιστο τις
επόμενες μέρες. Πρώτα πρώτα, πήρε άλλα δύο Χ στα φίλτρα επίσης,
τον έτρωγε η αγωνία
μήπως απολυθεί ο Χάγκριντ- τέλος, δεν μπορούσε να βγάλει από το
μυαλό του το όνειρο όπου
ήταν ο Βόλντεμορτ, αν και δεν το ξανασυΖή-τησε με τον Ρον και την
Ερμιόνη — δεν είχε όρεξη να
τον κατσα-διάσει ξανά η φίλη του. Ήθελε να το συΖητήσει με τον
Σείριο αλλά δεν υπήρχε τέτοια
περίπτωση, προσπάθησε λοιπόν να το διώξει απ' το μυαλό του.
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Δυστυχώς όμως δεν όριζε όπως κάποτε το μυαλό του.
«Σήκω πάνω, Πότερ».
Δύο βδομάδες μετά το όνειρο με τον Ρούκγουντ, ο Χάρι βρέθηκε άλλη
μια φορά γονατιστός στο
πάτωμα του
γραφείου του Σνέιπ, προσπαθώντας να ξεθολώσει το μυαλό του. Μόλις
είχε αναγκαστεί, για
πολλοστή φορά, να ξαναΖήσει μια σειρά πρώιμων αναμνήσεων που είχε
απωθήσει στο
υποσυνείδητο του οι περισσότερες αφορούσαν στις ταπεινώσεις όπου
τον υπέβαλλε ο Ντάντλι με
την παρέα του στο δημοτικό σχολείο.
«Αυτή η τελευταία ανάμνηση», ρώτησε ο Σνέιπ, «τι ήταν;»
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκε ο Χάρι καθώς σηκωνόταν με κόπο. Ήταν όλο
και πιο δύσκολο να
απομονώσει ξεχωριστά στιγμιότυπα από το κουβάρι εικόνων και ήχων
που ανακαλούσε ο Σνέιπ.
«Εννοείτε αυτή όπου ο ξάδελφος μου προσπάθησε να με χώσει στη
λεκάνη της τουαλέτας;»
«Όχι», έκανε ήρεμα ο Σνέιπ. «Εννοώ αυτή όπου ένας άντρας ήταν
γονατιστός σε ένα σκοτεινό
δωμάτιο...»
«Α... τίποτα», είπε το αγόρι.
Ο Σνέιπ τον κάρφωσε με τα μάτια του. Ο Χάρι, που θυμήθηκε ότι ο
Σνέιπ του είχε πει πως η
οπτική επαφή είναι Ζωτική για τη διεισδυτική, τρεμόπαιξε τα
βλέφαρα του κι απόστρεψε το
βλέμμα.
«Πώς μπήκε στο μυαλό σου αυτός ο άνθρωπος κι αυτό το δωμάτιο,
Πότερ;» ρώτησε ο Σνέιπ.
«Ε...» Ο Χάρι κοίταΖε οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Σνέιπ.
ήταν ένα... ένα όνειρο».
«Όνειρο;» επανέλαβε ο Σνέιπ. Στη σιωπή που ακολούθησε ο Χάρι
κάρφωσε το βλέμμα του σε
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ένα μεγάλο ψόφιο βάτραχο, που βρισκόταν σε ένα δοχείο με κόκκινο
υγρό.
«Ξέρεις γιατί είσαι εδώ, έτσι δεν είναι, Πότερ;» ρώτησε ο Σνέιπ με
σιγανή απειλητική φωνή.
«Ξέρεις γιατί αφιερώνω τα βράδια μου σε μια τόσο κοπιαστική
δουλειά;»
«Ναι», είπε κοφτά ο Χάρι.
«θύμισε μου γιατί είσαι εδώ, Πότερ».
«Για να μάθω σφραγισματική», απάντησε ο Χάρι, αγριοκοιταΖΟ-ντας
ένα ψόφιο χέλι.
«Σωστά, Πότερ. Και, όσο τούβλο κι αν είσαι», συνέχισε ο καθηγητής
ενώ ο Χάρι τον κοίταΖε με
μίσος, «θα περίμενε κανείς, ύστερα από μαθήματα δύο μηνών, να
έχεις σημειώσει κάποια
πρόοδο. Πόσες φορές ονειρεύτηκες τον Άρχοντα του Σκότους;»
«Μονάχα αυτή», είπε ψέματα ο Χάρι.
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«Ίσως», είπε ο Σνέιπ, στενεύοντας τα μαύρα ψυχρά μάτια του, «ίσως
σου αρέσει να βλέπεις αυτά
τα οράματα και τα όνειρα, Πότερ. Ίσως σε κάνουν να νιώθεις
ξεχωριστός... σπουδαίος;»
«Κάθε άλλο», είπε μεσ' από τα δόντια του ο Χάρι, σφίγγοντας στο
χέρι το ραβδί του.
«Τόσο το καλύτερο, Πότερ», συνέχισε ψυχρά ο Σνέιπ, «γιατί δεν
είσαι ούτε ξεχωριστός ούτε
σπουδαίος, ξέρεις, και δεν είναι δική σου δουλειά να βρεις τι λέει
ο Άρχοντας του Σκότους στους
θανα-τοφάγους του».
«Είναι όμως δική σας δουλειά, έτσι;» του πέταξε ο Χάρι.
Δεν ήθελε να το ξεστομίσει αυτό του ξέφυγε πάνω στα νεύρα του.
Κοιτάχτηκαν για μιαν ατέλειωτη
στιγμή ο Χάρι ήξερε πως το είχε παρατραβήξει. "Όταν όμως απάντησε
ο Σνέιπ, το πρόσωπο του
είχε μια παράξενη έκφραση που πρόδιδε, θα 'λέγε κανείς,
ικανοποίηση.
«Ναι, Πότερ», είπε με μάτια που γυαλίΖαν. «Είναι δική μου δουλειά.
Και τώρα, αν είσαι έτοιμος,
ας συνεχίσουμε». Σήκωσε το ραβδί του. «Ένα, δύο, τρία...
Διείσδυση!»
Εκατό Παράφρονες έρχονταν καταπάνω του από τη λίμνη του
«Χόγκουαρτς»... το πρόσωπο του
συσπάστηκε από την προσπάθεια να συγκεντρωθεί... πλησίαΖαν...
έβλεπε τις μαύρες τρύπες
κάτω από τις κουκούλες τους... μα έβλεπε και τον Σνέιπ απέναντι"
του, που είχε καρφώσει τα
μάτια του στο πρόσωπο του και μουρμουρίΖε μεσ' απ' τα δόντια
του... και ο Σνέιπ γινόταν όλο και
πιο ευδιάκριτος, ενώ οι Παράφρονες ξεθώριαΖαν...
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Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί του.
«Προστάτευσε!»
Ο Σνέιπ παραπάτησε... το ραβδί του τινάχτηκε προς τα πάνω,
παύοντας να σημαδεύει τον Χάρι...
και ξαφνικά, το μυαλό του Χάρι πλημμύρισε αναμνήσεις που δεν ήταν
δικές του: ένας άντρας με
γαμψή μύτη φώναΖε σε μια φοβισμένη γυναίκα, ενώ ένα μελαχρινό
αγοράκι έκλαιγε σε μια
γωνιά... ένας έφηβος με λιγδωμένα μαλλιά καθόταν μόνος του σε ένα
σκοτεινό δωμάτιο και
σημάδευε με το ραβδί του το ταβάνι, σκοτώνοντας τις μύγες... μια
κοπέλα γελούσε κορόίδευτικά
στη θέα ενός λιπόσαρκου αγοριού, που πάσχίΖε να καβαλικέψει το
ατίθασο σκουπόξυλό του...
«ΑΡΚΕΤΑ!»
Ο Χάρι ένιωσε σαν να του έδωσαν μια δυνατή σπρωξιά στο στήθος
πισωπάτησε τρεκλίζοντας,
χτύπησε στα ράφια που κάλυπταν τους τοίχους του γραφείου του Σνέιπ
ενώ συγχρόνως άκουσε
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κάτι να σπάει. Ο Σνέιπ έτρεμε και το πρόσωπο του είχε ασπρίσει σαν
χαρτί.
Το πίσω μέρος του μανδύα του Χάρι ήταν βρεγμένο. "Ένα απ' τα
δοχεία πίσω του είχε σπάσει,
και το γλοιώδες περιεχόμενο του στροβιλιΖόταν στο υγρό που χυνόταν
από κει.
«Επιδιορθώσιους!» ψιθύρισε επιτακτικά ο Σνέιπ και το δοχείο
σφραγίστηκε αυτόματα. «Αυτή τη
φορά, Πότερ... τα πήγες πολύ καλύτερα...» Ο Σνέιπ, ελαφρώς
λαχανιασμένος, έσιαξε την κιβωτό
των στοχασμών όπου είχε αποθηκεύσει, όπως πάντα, κάποιες από τις
σκέψεις του πριν
αρχίσουν το μάθημα, σαν να ήθελε να σιγουρευτεί ότι ήταν ακόμη
εκεί. «Δε θυμάμαι να σου είπα
να χρησιμοποιήσεις προστατευτικό ξόρκι... μα ήταν αποτελεσματικό,
δε χωρεί αμφιβολία...»
Ο Χάρι δεν είπε τίποτα ένιωθε πως ίσως ήταν επικίνδυνο να μιλήσει.
"Ηταν βέβαιος πως
διείσδυσε στις αναμνήσεις του Σνέιπ και είδε σκηνές από τα παιδικά
του χρόνια. Τον τρόμαΖε η
σκέψη ότι εκείνο το αγοράκι, που το είδε να κλαίει παρακολουθώντας
τον καβγά των γονιών του,
στεκόταν αυτή τη στιγμή μπροστά του και τον κοίταΖε με τόσο μίσος.
«Ας συνεχίσουμε», έκανε ο Σνέιπ.
"Ένα παγερό ρίγος φόβου τον πλημμύρισε τώρα θα πλήρωνε γι' αυτό
που είχε συμβεί, ήταν
σίγουρος. Πήραν πάλι θέση με το γραφείο ανάμεσα τους. Ο Χάρι ήξερε
ότι θα ήταν πολύ πιο
δύσκολο αυτή τη φορά να αδειάσει το μυαλό του.
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«θα μετρήσω ως το τρία», είπε ο Σνέιπ σηκώνοντας το ραβδί του.
«Ένα, δύο...»
Το αγόρι δεν πρόλαβε να συγκεντρωθεί και να αδειάσει το μυαλό του
πριν αναφωνήσει ο Σνέιπ:
«Διείσβυση!»
Έτρεχε στο διάδρομο του Τμήματος Μυστηρίων, ανάμεσα στους γυμνούς
πέτρινους τοίχους,
τους δαυλούς... η απλή μαύρη πόρτα ερχόταν όλο και πιο κοντά...
πήγαινε τόσο γρήγορα που θα
έπεφτε πάνω της, τώρα είχε πλησιάσει στο μισό μέτρο κι έβλεπε πάλι
μια χαραμάδα
αχνογάλαΖου φωτός...
Η πόρτα άνοιξε! Επιτέλους μπήκε μέσα... ήταν ένα στρογγυλό δωμάτιο
με μαύρους τοίχους και
μαύρο δάπεδο, φωτισμένο από κεριά με γαλάζια φλόγα... ολόγυρα του
όμως υπήρχαν κι άλλες
πόρτες... έπρεπε να συνεχίσει... αλλά ποια πόρτα να ανοίξει;
«ΠΟΤΕΡ!»
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του. Ήταν πάλι πεσμένος ανάσκελα, χωρίς να
θυμάται πώς βρέθηκε εκεί η
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ανάσα του έβγαινε λαχανιασμένη σαν να έτρεξε στ' αλήθεια στο
διάδρομο του Τμήματος
Μυστηρίων,
σαν να πέρασε από τη μαύρη πόρτα και να βρέθηκε στο στρογγυλό
δωμάτιο.
«Εξηγήσου!» είπε ο Σνέιπ που στεκόταν οργισμένος πάνω του. «Δε...
δεν ξέρω τι έγινε», ψέλλισε
με ειλικρίνεια ο Χάρι καθώς σηκωνόταν. Είχε ένα καρούμπαλο στο
πίσω μέρος του κεφαλιού του,
από το πέσιμο, κι έτρεμε σαν να 'χε πυρετό. «Δεν το έχω ξαναδεί
αυτό το μέρος. Εννοώ... όπως
σας είπα, ονειρευόμουν αυτή την πόρτα... αλλά δεν είχε
ξανανοίξει...»
«Δε μελετάς το μάθημα σου, Πότερ!» Για κάποιον ανεξήγητο λόγο,
τώρα ο Σνέιπ ήταν ακόμη πιο
θυμωμένος απ' ότι πριν από δύο λεπτά, όταν διείσδυσε ο Χάρι στις
δικές του αναμνήσεις. «Είσαι
αμελής και τεμπέλης, Πότερ, γι' αυτό ο Άρχοντας του Σκότους...»
«Μπορείτε να μου πείτε κάτι, κύριε;» τον έκοψε ο Χάρι, που ένιωσε
ξαφνικά να ξεχειλίσει από
οργή. «Γιατί αποκαλείτε τον Βόλντεμορτ Άρχοντα του Σκότους; Μονάχα
οι θανατοφάγοι τον λένε
έτσι».
Ο Σνέιπ άνοιξε μανιασμένος το στόμα του... μα ξάφνου ακούστηκε μια
γυναικεία στριγκλιά από
κάπου έξω από το γραφείο.
Ο καθηγητής τινάχτηκε και κοίταξε το ταβάνι.
«Τι στην ευχή...» μουρμούρισε.
Ο Χάρι άκουγε πνιχτά πηγαινέλα, μαΛλον από το χολ της εισόδου. Ο
Σνέιπ κοίταξε ολόγυρα
συνοφρυωμένος.
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«Είδες τίποτε ασυνήθιστο καθώς ερχόσουν, Πότερ;» Το αγόρι έγνεψε
αρνητικά. Κάπου από
πάνω, η γυναίκα στρίγκλισε ξανά. Ο καθηγητής έτρεξε στην πόρτα του
γραφείου του, με το ραβδί
έτοιμο στο χέρι, και βγήκε έξω. Ο Χάρι δίστασε προς στιγμήν κι
ύστερα τον ακολούθησε.
Οι στριγκλιές έρχονταν πράγματι από το χολ της εισόδου- δυνάμωναν
καθώς ο Χάρι ανέβαινε
τρέχοντας τα πέτρινα σκαλοπάτια των υπογείων του κάστρου. Όταν
έφτασε στο ισόγειο, το χολ
της εισόδου ήταν κατάμεστο μαθητές έφταναν κατά κύματα από την
τραπεΖαρία όπου
συνεχιΖόταν το δείπνο, να δουν τι συμβαίνει άλλοι στριμώχνονταν
στις μαρμάρινες σκάλες. Ο
Χάρι πέρασε ανάμεσα από κάτι ψηλούς μαθητές του Σλίθεριν και είδε
ότι οι περίεργοι — άλλοι
απλώς ταραγμένοι κι άλλοι φοβισμένοι — σχημάτιΖαν ένα μεγάλο
κύκλο. Η καθηγήτρια
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ΜακΓκόναγκαλ στεκόταν ακριβώς απέναντι από τον Χάρι, στην άλλη
πλευρά του χολ το ύφος της
φανέρωνε πως είχε συγχυστεί πολύ με αυτό που έβλεπε.
Στη μέση του χολ ήταν όρθια η καθηγήτρια Τρελόνι με το ραβδί της
στο ένα χέρι κι ένα άδειο
μπουκάλι σερί στο άλλο, σε κατάσταση πλήρους παραφροσύνης
αναμαλλιασμένη, με τα γυαλιά
στρα-βοφορεμένα έτσι που το ένα μάτι να μεγεθύνεται περισσότερο
από το άλλο. Τα αμέτρητα
φουλάρια της κρέμονταν χιλιομπλεγμένα από τους ώμους της, δίνοντας
την εντύπωση πως είχε
αρχίσει να ξηλώνεται αυτή η ίδια. Δυο μεγάλα μπαούλα βρίσκονταν
μπροστά στα πόδια της, το
ένα αναποδογυρισμένο σαν να το πέταξε κάποιος από τις σκάλες. Η
καθηγήτρια Τρελόνι κοίταΖε
έντρομη κάτι που δεν μπορούσε ο Χάρι να δει, κάτι που προφανώς
στεκόταν στα πόδια της
σκάλας.
«Όχι!» στρίγκλισε. «ΟΧΙ! Δε γίνονται αυτά τα πράγματα... δεν το
πιστεύω... αρνούμαι να το
δεχτώ!»
«Δεν το είχες προβλέψει;» ρώτησε εύθυμα μια διαπεραστική,
κοριτσίστικη φωνή. Ο Χάρι έκανε
ένα βήμα δεξιά και είδε ότι αυτός που είχε φέρει σ' εκείνη την
τραγική κατάσταση την Τρελόνι δεν
ήταν άλλος από την καθηγήτρια Άμπριτζ. «Ξέρω πως είσαι ανίκανη να
προβλέψεις ακόμη και τον
αυριανό καιρό, αλλά σίγουρα θα είχες καταλάβει ότι η οικτρή σου
απόδοση στις επιθεωρήσεις
μου και η παντελής απουσία βελτίωσης οδηγούσαν με μαθηματική
ακρίβεια στην απόλυση σου».
«Δε... δεν έχεις κανένα δικαίωμα!» βρυχήθηκε η καθηγήτρια
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Τρελόνι, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι κάτω από τα γυαλιά της «Δεν
έχεις κανένα δι... δικαίωμα
να με απολύσεις! Είμαι εδώ δε... δεκαέξι χρόνια! Το "Χόγκουαρτς"
είναι το σπί... σπίτι μου!»
«Ήταν», τη διόρθωσε η καθηγήτρια Άμπριτζ κι ο Χάρι παρατήρησε
αηδιασμένος ν' απλώνεται
ευχαρίστηση στο βατραχίσιο πρόσωπο της, καθώς έβλεπε την
καθηγήτρια Τρελόνι να
σωριάΖεται σε ένα από τα μπαούλα κλαίγοντας με γοερά αναφιλητά.
«Ήταν το σπίτι σου μέχρι
πριν από μία ώρα, που ο υπουργός Μαγείας υπέγραψε την εντολή
απόλυσης σου. Και τώρα,
κάνε μας τη χάρη να μας αδειάσεις τη γωνιά. Μας ενοχλείς».
Η Άμπριτζ στεκόταν και κοίταΖε με μια έκφραση απέραντης
ικανοποίησης την καθηγήτρια
Τρελόνι, που έτρεμε, βογκούσε και κου-ναγε πέρα-δώθε το κορμί της
σε έναν παροξυσμό πόνου.
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Ο Χάρι άκουσε πνιχτούς λυγμούς δίπλα του και, καθώς γύρισε, είδε
τη Λά-βεντερ και την Παρδάτι
να έχουν αγκαλιαστεί και να κλαίνε βουβά. Η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ ξέκοψε από το πλήθος,
πλησίασε αποφασιστικά την καθηγήτρια Τρελόνι και τη χτύπησε
καθησυχαστικά στην πλάτη
καθώς έβγαΖε από την τσέπη της ένα τεράστιο μαντίλι.
«Έλα, Σίβυλλα... ηρέμησε... φύσηξε τη μύτη σου... δεν είναι τόσο
φοβερό όσο νομίσεις... δε
χρειάΖεται να φύγεις από το "Χό-γκουαρτς"... έλα...»
«Έτσι νομίσεις;» τη ρώτησε ειρωνικά η Άμπριτζ καθώς έκανε μερικά
βήματα μπροστά. «Και με
ποια δικαιοδοσία το λες...;»
«Αυτό είναι δική μου δικαιοδοσία», ακούστηκε μια βαθιά φωνή.
Οι μεγάλες δρύινες πόρτες είχαν ανοίξει. Οι μαθητές που στέκονταν
μπροστά βιάστηκαν να
παραμερίσουν καθώς στην είσοδο ξεπρόβαλλε ο Ντάμπλντορ. Ο Χάρι δεν
μπορούσε να ξέρει τι
γύρευε στο πάρκο ο διευθυντής, ωστόσο, υπήρχε κάτι αφοπλιστικά
υποβλητικό στην εμφάνιση
του, έτσι όπως η σιλουέτα του διαγραφόταν στην καταχνιά της
νύχτας. Άφησε ορθάνοιχτες τις
πόρτες και προχώρησε προς τον κύκλο των συγκεντρωμένων. Πλησίασε
την καθηγήτρια Τρελόνι,
που έκλαιγε κι έτρεμε ολόκληρη καθισμένη στο μπαούλο της, και τη
ΜακΓκόναγκαλ που στεκόταν
δίπλα της.
«Δική σας, καθηγητή Ντάμπλντορ;» κάγχασε η Άμπριτζ. «Φοβάμαι πως
δεν κατανοείτε την
κατάσταση. Έχω εδώ», έβγαλε μια περγαμηνή σε ρολό από το μανδύα
της, «την εντολή
απόλυσης, υπογεγραμμένη από εμένα και τον υπουργό Μαγείας. Σύμφωνα
με το Εκπαιδευτικό
Διάταγμα υπ' αριθμόν 23, η μεγάλη επιθεωρήτρια του
"Χόγκουαρτς" — δηλαδή, εγώ — έχει την εξουσία να επιθεωρεί, να
θέτει υπό επιτήρηση και να
απολύει όποιον καθηγητή κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές που απαιτεί το
Υπουργείο Μαγείας. Αποφάσισα ότι η καθηγήτρια Τρελόνι δεν έχει τα
προσόντα. Και την
απέλυσα».
Προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, ο Ντάμπλντορ συνέχισε να χαμογελάει.
Κοίταξε την καθηγήτρια
Τρελόνι, που πλάνταΖε στο κλάμα καθισμένη στο μπαούλο της, και
είπε: «Έχετε δίκιο,
καθηγήτρια Άμπριτζ. Η ιδιότητα της μεγάλης επιθεωρήτριας σας δίνει
κάθε δικαίωμα να
απολύσετε τους καθηγητές μου. Ωστόσο, δεν έχετε καμιά δικαιοδοσία
να τους διώξετε από το
κάστρο. Φοβάμαι», συνέχισε με μια ευγενική κλίση του κεφαλιού,
«ότι αυτή η αρμοδιότητα είναι
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του διευθυντή κι επιθυμώ η καθηγήτρια Τρελόνι να παραμείνει στο
"Χόγκουαρτς"».
Στο άκουσμα αυτών των λέξεων, ένα υστερικό γελάκι ξέφυγε από την
καθηγήτρια Τρελόνι, που
θϋμίΖε λόξιγκα.
«Όχι, όχι, Ντάμπλντορ... θα φύγω! θα φύγω από... από το
"Χόγκουαρτς" να... να βρω αλλού την
τύχη μου...»
«Όχι», είπε κοφτά ο Ντάμπλντορ. «Η επιθυμία μου είναι να μείνεις,
Σίβυλλα». Στράφηκε στην
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Κυρία ΜακΓκόναγκαλ, έχετε την καλοσύνη
να συνοδεύσετε τη
Σίβυλλα στα διαμερίσματα της;»
«Ευχαρίστως», είπε η ΜακΓκόναγκαλ. «Έλα, πάμε, Σίβυλλα...»
Η καθηγήτρια Σπράουτ βγήκε από το πλήθος κι έπιασε από το άλλο
μπράτσο την Τρελόνι.
ΥποβαστάΖοντάς την, πέρασαν δίπλα από την Άμπριτζ κι ανέβηκαν τις
σκάλες. Ο καθηγητής
Φλίτγουικ έσπευσε να τις ακολουθήσει, υψώνοντας το ραβδί του.
Έπειτα έκρω-ξε: «Προχωρήστε,
μπαούλα!» κι αμέσως τα μπαγκαΖία της καθηγήτριας Τρελόνι σηκώθηκαν
στον αέρα και πέταξαν
πίσω της στις σκάλες, ενώ ο Φλίτγουικ ακολουθούσε τελευταίος.
Η Άμπριτζ κοίταΖε σαν μαρμαρωμένη τον Ντάμπλντορ, που
εξακολουθούσε να χαμογελά
καλοσυνάτα.
«Και τι θα την κάνεις, όταν διορίσω καινούργιο καθηγητή μαντικης,
ρώτησε με έναν ψίθυρο που
ακούστηκε σε όλο το χολ, «και χρειαστείτο κατάλυμα της;»
«Α, κανένα πρόβλημα», είπε ευχάριστα ο Ντάμπλντορ. «Βλέπεις;,
Βρήκα ήδη καινούργιο
καθηγητή, και προτιμά να εγκατασταθεί
στο ισόγειο».
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«Βρήκες...;» τσίριξε η Άμπριτζ. «Βρήκες; Επίτρεψέ μου να σου
θυμίσω, Ντάμπλντορ, ότι
συμφώνως προς το Εκπαιδευτικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 22...»
«...το υπουργείο έχει δικαίωμα να διορίσει τον κατάλληλο υποψήφιο
αν — και μόνο αν— αδυνατεί
ο διευθυντής να βρει καθηγητή», συμπλήρωσε ο Ντάμπλντορ. «Είμαι
στην ευχάριστη θέση να
σου ανακοινώσω ότι βρήκα. Μου επιτρέπεις να σ' τον συστήσω;»
Γύρισε προς την ανοιχτή πόρτα απ' όπου έμπαινε τώρα η νυχτερινή
ομίχλη. Ο Χάρι άκουσε
οπλές αλόγου. Ένας ψίθυρος έκπληξης διέτρεξε το χολ αυτοί που
στέκονταν κοντά στην πόρτα
τραβήχτηκαν προς τα μέσα, σκοντάφτοντας μερικοί στη βιάση τους να
ανοίξουν δρόμο στο
νεοφερμένο.
Μέσα από την ομίχλη ξεπρόβαλε ένα πρόσωπο, που ο Χάρι είχε δει
άλλη μια φορά στο μαύρο,
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απειλητικό σκοτάδι του Απαγορευμένου Δάσους: κατάξανθα μαλλιά κι
εκπληκτικά καταγάλανα
μάτια κεφάλι και κορμός ανθρώπου σε σώμα αλόγου.
«Από δω ο Φιρέντσε», είπε πρόσχαρα ο Νταμπλντορ στην αποσβολωμένη
Άμπριτζ. «Πιστεύω
ότι θα τον βρεις κατάλληλο».
Ο κένταυρος και το φίδι
ΒάΖω στοίχημα ότι τώρα μετανιώνεις που δεν παρακολουθείς το μάθημα
μαντικής, έτσι δεν είναι,
Ερμιόνη;» ρώτησε η Παρβάτι.
Ήταν η ώρα του πρωινού, δύο μέρες μετά την απόλυση της καθηγήτριας
Τρελόνι, και η Παρβάτι
γϋρίΖε τις βλεφαρίδες της με το ραβδί της, κοιτάΖοντας το είδωλο
της στη ράχη ενός κουταλιού.
Εκείνο το πρωί είχαν το πρώτο τους μάθημα με τον Φιρέντσε.
«Κάθε άλλο», έκανε αδιάφορα η Ερμιόνη, που διάβαΖε τον Ημερήσιο
Προφήτη. «Ποτέ δε μου
άρεσαν τα άλογα».
Γύρισε σελίδα στην εφημερίδα και αφοσιώθηκε στα άρθρα.
«Δεν είναι άλογο, είναι κένταυρος!» αντέτεινε αγανακτισμένη η
Λάβεντερ.
«Και κούκλος...» γλυκαναστέναξε η Παρβάτι.
«Ότι κι αν είναι, δεν παύει να είναι τετράποδο», είπε ψυχρά η
Ερμιόνη. «Άλλωστε, νόμιζα ότι
εσείς οι δυο φέρατε βαρέως την απόλυση της Τρελόνι».
«Φυσικά!» τη διαβεβαίωσε η Λάβεντερ. «Ανεβήκαμε στο γραφείο της
και την είδαμε της πήγαμε
και μερικούς ασφόδελους — όχι τους φωνακλάδες της Σπράουτ, αλλά
ωραίους».
«Τι κάνει;» ρώτησε ο Χάρι.
«Χάλια είναι η φουκαριάρα», είπε συμπονετικά η Λάβεντερ. " Έκλαιγε
κι έλεγε ότι κάλλιο το 'χει να
τα μαΖέψει και να φύγει για πάντα από το "Χόγκουαρτς" παρά να Ζει
κάτω απ' την ίδια στέγη με
την Άμπριτζ. Και δεν την αδικώ, η Άμπριτζ της φέρθηκε απαίσια, δεν
συμφωνείτε;»
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«'Έχω ένα προαίσθημα ότι η Άμπριτζ μόλις τώρα άρχισε να φέρεται
απαίσια», μουρμούρισε
σκυθρωπά η Ερμιόνη.
«Αδύνατον», παρενέβη ο Ρον που καταβρόχθιΖε μια τεράστια μερίδα
αβγά με μπέίκον. «Δεν
μπορεί να γίνει χειρότερη απ' ότι ήδη είναι».
«θυμήσου τα Λόγια μου: θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να εκδικηθεί
τον Ντάμπλντορ, που
διόρισε καθηγητή χωρίς να Ζητήσει τη γνώμη της», είπε η Ερμιόνη
κλείνοντας την εφημερίδα.
«Και μάλιστα όχι άνθρωπο, αλλά ημιάνθρωπο. Είδες τα μούτρα της
μόλις αντίκρισε τον
Φιρέντσε;»
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Μετά το πρωινό, η Ερμιόνη έφυγε για το μάθημα αριθμολογίας ενώ ο
Χάρι κι ο Ρον ακολούθησαν
την Παρβάτι και τη Λάβεντερ στο χολ της εισόδου, για να πάνε στην
αίθουσα μαντικής.
«Δε θα ανέβουμε στο βόρειο πυργίσκο;» απόρησε ο Ρον όταν
προσπέρασαν τη μαρμάρινη
σκάλα.
Η Παρβάτι του έριξε μια λοξή ειρωνική ματιά.
«Πώς θα ανέβει ο Φιρέντσε από κείνη τη σκάλα; Στο εξής το μάθημα
θα γίνεται στην αίθουσα 11,
το λέει στον πίνακα ανακοινώσεων».
Η αίθουσα 11 βρισκόταν στο ισόγειο, στο διάδρομο που οδηγούσε από
το χολ της εισόδου στην
απέναντι πλευρά απ' την τρα-πεΖαρία. Ο Χάρι ήξερε πως ήταν μία από
τις αίθουσες που χρησιμοποιούνταν σπάνια, γι' αυτό και απέπνεε μιαν αίσθηση
εγκατάλειψης, σαν πρόχειρη αποθήκη.
Τα έχασε λοιπόν όταν, μπαίνοντας πίσω από τον Ρον, βρέθηκε σε ένα
ξέφωτο δάσους.
«Τι...;»
Το δάπεδο της αίθουσας ήταν στρωμένο με γρασίδι και υπήρχαν αρκετά
δέντρα τα πυκνόφυλλα
κλαδιά τους απλώνονταν στην οροφή και στα παράθυρα, έτσι που ένα
απαλό, πρασινωπό φως,
διάστικτο από σκιές, διαχεόταν σε λοξές δέσμες αγκαλιάΖοντας το
χώρο. Όσοι μαθητές είχαν ήδη
φτάσει κάθονταν στο έδαφος κι ακουμπούσαν τις πλάτες τους στους
κορμούς των δέντρων ή σε
μεγάλες πέτρες, τυλίγοντας τα μπράτσα τους γύρω απ' τα γόνατα τους
ή σταυρώνοντας τα στο
στήθος. Όλοι έδειχναν κάπως νευρικοί.
Στη μέση του ξέφωτου, εκεί που δεν υπήρχαν δέντρα, στεκόταν ο
Φιρέντσε.
«Χάρι Πότερ», είπε κι άπλωσε ΤΟ χέρι του μόλις μπήκε ο Χάρι. «Ε...
γεια», έκανε το αγόρι κι
αντάλλαξε χειραψία με τον κέ549
\ νταύρο, που τον κάρφωσε μ' εκείνα τα εκπληκτικά καταγάλανα μάτια
αλλά δε χαμογέλασε. «Ε...
χαίρομαι που σε βλέπω».
«Κι εγώ», είπε ο κένταυρος κλίνοντας το κατάξανθο κεφάλι του.
«Ήταν γραφτό να
ξανανταμώσουμε».
Ο Χάρι πρόσεξε ότι υπήρχε η σκιά από μια μελανιά σε σχήμα οπλής
στο στήθος του κενταύρου.
Καθώς πήγαινε να καθίσει με τους συμμαθητές του, παρατήρησε ότι
τον κοίταζαν με δέος, βαθιά
εντυπωσιασμένοι προφανώς από τη γνωριμία του με τον Φιρέντσε, που
έδειχναν να τον
φοβούνται.
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Όταν έκλεισε η πόρτα και κάθισε κι ο τελευταίος μαθητής στον
κομμένο κορμό ενός δέντρου,
δίπλα στο καλάθι των αχρήστων, ο Φιρέντσε αγκάλιασε με μια πλατιά
χειρονομία την αίθουσα.
«Ο καθηγητής Ντάμπλντορ είχε την καλοσύνη να μας ετοιμάσει αυτή
την αίθουσα», είπε ο
κένταυρος σαν είδε ότι βολεύτηκαν όλοι στις θέσεις τους, «που
απομιμείται το φυσικό μου
περιβάλλον, θα προτιμούσα να σας διδάξω στο Απαγορευμένο Δάσος,
που ήταν — ως τη
Δευτέρα — το σπίτι μου... αλλά είναι πια αδύνατον...»
«Για... γιατί, κύριε;» ρώτησε ξέπνοα η Παρβάτι σηκώνοντας το χέρι
της. «Μας πήγε εκεί ο
Χάγκριντ και δε φοβηθήκαμε!»
«Το θέμα δεν είναι η γενναιότητα σας», διευκρίνισε ο Φιρέντσε,
«αλλά η θέση μου. Δεν μπορώ να επιστρέψω στο Απαγορευμένο Δάσος.
Μ' εξόρισε το κοπάδι
μου».
«Κοπάδι;» έκανε μπερδεμένη η Λάβεντερ κι ο Χάρι κατάλαβε ότι το
μυαλό της πήγε σε ένα
κοπάδι αγελάδες. «Τι... Α!...» Επιτέλους κατάλαβε. «Δηλαδή
υπάρχουν κι άλλοι σαν εσάς;»
αναφώνησε έκπληκτη.
«Σας εκτρέφει ο Χάγκριντ όπως τα θέστραλ;» ρώτησε με περιέργεια ο
Ντιν, αλλά κατάλαβε
αμέσως την γκάφα του. Ο Φιρέντσε στράφηκε αργά προς το μέρος του
και το αγόρι
συνειδητοποίησε μεμιάς
πόσο προσβλητικό ήταν αυτό που είπε. «Δε... δεν ήθελα... συγγνώμη
...» τραύλισε.
«Οι κένταυροι δεν είναι υπηρέτες ούτε παιχνιδάκια των ανθρώπων»,
απάντησε ήρεμα ο
Φιρέντσε. Ακολούθησε σιωπή κι έπειτα η Παρβάτι σήκωσε ξανά το χέρι
της.
«Κύριε... γιατί σας εξόρισαν οι άλλοι κένταυροι;» «Γιατί δέχτηκα
να δουλέψω για τον καθηγητή
Ντάμπλντορ», εξήγησε ο Φιρέντσε. «Το θεώρησαν προδοσία του λαού
μας».
Ο Χάρι θυμήθηκε ότι, πριν από τέσσερα χρόνια, ο κένταυρος
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Μπέιν έβαλε τις φωνές ΣΤΟ Φιρένσε, επειδή άφησε τον Χάρι να τον
καβαλικέψει. Ο Φιρέντσε τον
είχε βγάλει έτσι με ασφάλεια από το δάσος, και για το λόγο αυτό ο
Μπέιν τον είχε αποκαλέσει
«μουλάρι» — επειδή υπηρετούσε, υποτίθεται, τους ανθρώπους.
Αναρωτήθηκε αν εκείνος ήταν
που κλότσησε στο στήθος τον Φιρέντσε.
«Ας αρχίσουμε», είπε ο Φιρέντσε. Ταλάντευσε τη μακριά ξανθή ουρά
του, σήκωσε τα χέρια στον
πράσινο θόλο κι ύστερα τα κατέβασε αργά καθώς τα κατέβαΖε, το φως
στην αίθουσα χαμήλωσε.
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Τώρα ήταν σαν να κάθονταν σε ένα ξέφωτο του δάσους τυλιγμένο σε
λυκόφως, και στην οροφή
είχαν εμφανιστεί αστέρια. Ακούστηκαν πνιχτά επιφωνήματα κι ο Ρον
είπε δυνατά: «Ποπό!»
«Ξαπλώστε ανάσκελα», τους παρακίνησε ο Φιρέντσε με τη γαλήνια φωνή
του, «και παρατηρήστε
τα ουράνια. Εκεί είναι γραμμένη, για όσους ξέρουν να διαβάσουν, η
μοίρα των φυλών μας».
Ο Χάρι ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε την οροφή. Ένα λαμπερό πορφυρό
αστέρι του έγνεφε από
ψηλά πάνω ακριβώς από το κεφάλι του.
«Ξέρω ότι στο μάθημα της αστρονομίας μάθατε τα ονόματα των
πλανητών και των δορυφόρων
τους», συνέχισε με ήρεμη φωνή ο Φιρέντσε, «κι ότι χαρτογραφήσατε
την πορεία των αστέρων
στο στερέωμα. Οι κένταυροι έχουν αποκρυπτογραφήσει τα μυστήρια
αυτών των κινήσεων στο
πέρασμα των αιώνων. Τα ευρήματα μας μας δίδαξαν ότι μπορούμε να
διαβάσουμε το μέλλον
στον ουράνιο θόλο...»
«Η καθηγήτρια Τρελόνι μας έκανε αστρολογία», είπε ενθουσιασμένη η
Παρβάτι σηκώνοντας το
χέρι της, που σαν να υψώθηκε μέχρι τον ουρανό έτσι καθώς ήταν
ξαπλωμένη. «Ο Άρης προκαλεί
δυστυχήματα, εγκαύματα κι άλλα παρεμφερή, και όταν βρίσκεται, όπως
τώρα, σε γωνία με τον
Κρόνο...» Ζωγράφισε μια ορθή γωνία στον αέρα, «σημαίνει ότι οι
άνθρωποι πρέπει να είναι διπλά
προσεκτικοί όταν χειρίζονται αντικείμενα που εκπέμπουν
θερμότητα...»
«Αυτά», είπε απαλά ο Φιρέντσε, «δεν είναι παρά ανοησίες των
ανθρώπων».
Το χέρι της Παρβάτι έπεσε υποτονικά στο πλάί. «Ασήμαντοι
τραυματισμοί, ανθρώπινα
μικροατυχήματα», σχολίασε ο κένταυρος καθώς ηχούσαν υπόκωφα οι
οπλές του στο χορταριασμένο δάπεδο. «Έχουν τόση σημασία όση τα πηγαινέλα των
μυρμηγκιών στο απέραντο
σύμπαν και δεν επηρεάΖονται από τις πλανητικές κινήσεις».
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«Μα, η καθηγήτρια Τρελόνι...» άρχισε η Παρβάτι με πληγωμένη,
αγανακτισμένη φωνή.
«...είναι άνθρωπος», συμπλήρωσε απλά ο Φιρέντσε. «Δηλαδή έχει τις
παρωπίδες και τους
περιορισμούς του είδους σας».
Ο Χάρι γύρισε το κεφάλι και κοίταξε την Παρβάτι. Έδειχνε
προσβεβλημένη, όπως και πολλοί
γύρω της.
«Μπορεί η Σίβυλλα Τρελόνι να διαθέτει το εσωτερικό μάτι», συνέχισε
ο Φιρέντσε κι ο Χάρι τον
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άκουσε να ταλαντεύει την ουρά του καθώς πηγαινοερχόταν μπροστά
τους, «παρ' όλα αυτά
σπαταλά το χρόνο της, ως επί το πλείστον, στις αυτάρεσκες ανοησίες
που αποκαλούν οι
άνθρωποι μαντική.
»Εγώ όμως βρίσκομαι εδώ για να σας διδάξω τη σοφία των κενταύρων,
που είναι απρόσωπη κι
αντικειμενική. Παρατηρούμε τα ουράνια αναΖητώντας τα μεγάλα
ρεύματα του κακού ή της
αλλαγές που καταγράφονται μερικές φορές εκεί. Μπορεί να χρειαστούν
και δέκα χρόνια για να
βεβαιωθούμε γι' αυτό που βλέπουμε». Ο Φιρέντσε έδειξε το πορφυρό
αστέρι που βρισκόταν
πάνω ακριβώς από τον Χάρι. «Την τελευταία δεκαετία, υπήρχαν
ενδείξεις ότι το γένος των μάγων
διανύει ένα σύντομο διάλειμμα μεταξύ δύο πολέμων. Ο Άρης, ο
κομιστής του πολέμου, λάμπει
στον ουρανό προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα επαναληφθούν οι
εχθροπραξίες. Πόσο σύντομα,
οι κένταυροι μπορούν να το μαντέψουν καίγοντας ορισμένα βοτάνια
και φύλλα και παρατηρώντας
τον καπνό και τις φλόγες...»
Ήταν το πιο παράξενο μάθημα που παρακολούθησε ποτέ ο Χάρι. Ο
κένταυρος έκαψε πράγματι
φύλλα από φασκόμηλο και μολόχα στο δάπεδο της τάξης και τους είπε
να αναΖητήσουν
ορισμένα σχήματα και σύμβολα ΣΤΟV αψύ καπνό. Ωστόσο, δε φάνηκε να
νοιά-Ζεται που
κανένας τους δεν αναγνώρισε τα σημάδια τα οποία τους είχε
υποδείξει. Τους είπε ότι οι άνθρωποι
δεν έχουν ταλέντο σε αυτά τα πράγματα κι ότι οι ίδιοι οι κένταυροι
κάνουν χρόνια να τα μάθουν,
και κατέληξε υποστηρίζοντας πως είναι κουτό να δίνει κανείς μεγάλη
σημασία σε όλα αυτά γιατί,
ακόμη και οι κένταυροι, διαβά-Ζουν μερικές φορές λάθος τα σημάδια.
Η μέθοδος του Φιρέντσε ήταν τελείως διαφορετική από των άλλων
καθηγητών. Προτεραιότητα
του δεν ήταν να τους διδάξει όσα ήξερε αλλά να τους εντυπώσει στο
μυαλό ότι τίποτα, ούτε καν η
γνώση των κενταύρων, δεν είναι αλάνθαστη.
«Δεν είναι κατηγορηματικός για τίποτα», σχολίασε χαμηλόφωνα
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ο Ρον, καθώς έσβηναν τις μολόχες τους. «θέλω να πω, θα ήθελα
περισσότερες λεπτομέρειες γι'
αυτόν τον επικείμενο πόλεμο, εσύ»
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι έξω από την τάξη και
σηκώθηκαν ο Χάρι είχε ξεχάσει
τελείως ότι βρίσκονταν μέσα στο κάστρο, νόμιζε πως ήταν στο δάσος.
Τα παιδιά έφυγαν κάπως
μπερδεμένα από το μάθημα.
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Ο Χάρι και ο Ρον ετοιμάΖονταν να Βγουν κι αυτοί από την τάξη, όταν
ακούστηκε η φωνή του
Φιρέντσε: «Χάρι Πότερ, δυο λόγια, παρακαλώ».
Ο Χάρι γύρισε και είδε τον κένταυρο να έρχεται προς το μέρος του.
Ο Ρον κοντοστάθηκε χωρίς να
ξέρει τι να κάνει.
«Μπορείς να μείνεις», του είπε ο Φιρέντσε. «Αλλά κλείσε, σε
παρακαλώ, την πόρτα».
Ο Ρον βιάστηκε να υπακούσει.
«Χάρι Πότερ, είσαι φίλος του Χάγκριντ, σωστά;» ρώτησε ο κένταυρος.
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι.
«Τότε, δώσ' του ένα μήνυμα εκ μέρους μου: Η προσπάθεια του είναι
καταδικασμένη. Καλύτερα
να την εγκαταλείψει».
«Η προσπάθεια του είναι καταδικασμένη;» επανέλαβε απορημένος ο
Χάρι.
«Ναι, και καλύτερα να την εγκαταλείψει», έγνεψε ο Φιρέντσε. «θα
προειδοποιούσα εγώ ο ίδιος
τον Χάγκριντ μα είμαι εξόριστος, θα ήταν αφροσύνη να Ζυγώσω στο
δάσος, αρκετά προβλήματα
έχει ο Χάγκριντ και χωρίς τις διαμάχες των κενταύρων».
«Μα... τι προσπαθεί να κάνει;» ρώτησε νευρικά ο Χάρι.
Ο Φιρέντσε τον κοίταξε ατάραχος.
«Ο Χάγκριντ μου έκανε πρόσφατα μια μεγάλη εξυπηρέτηση», απάντησε,
«κι έχει κερδίσει την
εκτίμηση μου για τη φροντίδα που δείχνει σε όλα τα Ζωντανά
πλάσματα. Δε θα προδώσω το
μυστικό του, αλλά πρέπει να λογικευτεί. Η προσπάθεια του είναι
μάταιη. Πες του το, Χάρι Πότερ.
Καλή σου μέρα».
Η χαρά που ένιωσε ο Χάρι μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης του
στο Σοφιστή είχε εξανεμιστεί
από καιρό. Καθώς ο μουντός Μάρτης παραχωρούσε τη θέση του στον
ανεμοδαρμένο Απρίλη, η
Ζωή του είχε γίνει πάλι ένα ατέλειωτο κουβάρι από έγνοιες και
προβλήματα.
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Η Άμπριτζ συνέχισε να παρίσταται σ' όλα τα μαθήματα φροντίδας
μαγικών πλασμάτων, έτσι ήταν
πολύ δύσκολο για τον Χάρι να μεταφέρει στον Χάγκριντ το μήνυμα του
Φιρέντσε. Τελικά τα κατάφερε, αφού καμώθηκε μια μέρα πως ξέχασε το βιβλίο του, Φανταστικά
Ζώα και Πού Βρίσκονται,
και γύρισε πίσω να το πάρει. Όταν του έδωσε το μήνυμα του
Φιρέντσε, εκείνος τον κοίταξε
αιφνιδιασμένος με τα πρησμένα, μελανιασμένα μάτια του. Ωστόσο, δεν
άργησε να ανακτήσει την
ψυχραιμία του.
«Καλό παιδί ο Φιρέντσε», είπε ο Χάγκριντ με βραχνή φωνή, «αλλά,
στο συγκεκριμένο θέμα, δεν
ξέρει τι λέει. Η προσπάθεια που κάνω αποδίδει».
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«Μα τι σκαρώνεις, Χάγκριντ;» ρώτησε σοβαρά ο Χάρι. «Σ' το λέω
γιατί πρέπει να προσέχεις. Η
Άμπριτζ έδιωξε ήδη την Τρελόνι και, αν θες τη γνώμη μου, έχει
πάρει φόρα. Αν κάνεις καμιά
στραβοτιμονιά, θα...»
«Υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σοβαρά από το να προσπαθεί κανείς να
μη χάσει τη δουλειά
του», αποκρίθηκε ο Χάγκριντ. Τα χέρια του όμως έτρεμαν ελαφρώς, με
αποτέλεσμα να του πέσει
κάτω και να σπάσει μια λεκάνη με κουτσουλιές κναρλ. «Μην ανησυχείς
για μένα, Χάρι. Σύρε τώρα
σαν καλό παιδί στο κάστρο».
Ο Χάρι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αφήσει τον Χάγκριντ να
σφουγγαρίσει τις κουτσουλιές από
το πάτωμα, και πήρε το δρόμο της επιστροφής πολύ αποκαρδιωμένος.
Στο μεταξύ, όπως συνεχώς τους φοναζαν οι καθηγητές αλλά και η
Ερμιόνη, οι εξετάσεις
πλησίαΖαν. Όλοι οι μαθητές του πέμπτου έτους υπέφεραν, άλλος λίγο
άλλος πολύ, από άγχος. Η
Χάνα Άμποτ ήταν η πρώτη που πήρε το ηρεμιστικό φίλτρο από την
κυρία Πόμ-φρι όταν ξέσπασε
σε αναφιλητά στο μάθημα της βοτανολογίας κλά-φτηκε πως ήταν πολύ
ηλίθια για να γράψει στα
διαγωνίσματα και είπε πως ήθελε να φύγει αμέσως από το σχολείο.
Αν δεν είχε τα μαθήματα των Σίγμα-Νι, ο Χάρι θα ήταν απίστευτα
δυστυχισμένος. Μερικές φορές
ένιωθε ότι Ζούσε μόνο για τις ώρες που περνούσε στο Δωμάτιο των
Ευχών εκεί δούλευε σκληρά,
αλλά το απολάμβανε με όλη του την καρδιά και πλημμύριΖε περηφάνια
όταν έβλεπε πόσο είχαν
προχωρήσει τα άλλα παιδιά. Πράγματι, μερικές φορές αναρωτιόταν πώς
θα αντιδρούσε η
Άμπριτζ όταν όλοι οι Σίγμα-Νι έπαιρναν Εύγε στο διαγώνισμα της
άμυνας εναντίον των σκοτεινών
τεχνών.
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Είχαν αρχίσει επιτέλους να μελετούν το ξόρκι του προστάτη, που
ανυπομονούσε όλη η ομάδα να
εφαρμόσει, αν και, όπως τους τό-νιΖε ο Χάρι, η δημιουργία ενός
προστάτη σε μια φωταγωγημένη
αίθουσα, όπου δεν υπήρχε κανενός είδους απειλή, ήταν κάτι τελείως
διαφορετικό από τη
δημιουργία του όταν αντιμετωπίσεις, για παράδειγμα, Παράφρονες.
«Μην είσαι τόσο γκρινιάρης», είπε κεφάτα η Τσο στο τελευταίο τους
μάθημα πριν από το Πάσχα.
Είχε τα μάτια καρφωμένα στον προστάτη της, έναν ασημένιο κύκνο,
που πετούσε ολόγυρα στο
Δωμάτιο των Ευχών. «Είναι τόσο όμορφοι!»
«Το Ζητούμενο εδώ δεν είναι η ομορφιά, αλλά η προστασία», εξήγησε
υπομονετικά ο Χάρι.
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«Αυτό που χρειαΖόμαστε είναι ένα μπό-γκαρτ ή κάτι τέτοιο έτσι
έμαθα εγώ, αναγκάστηκα να
δημιουργήσω έναν προστάτη όταν μεταμφιέστηκε σε Παράφρονα το
μπόγκαρτ...»
«Μα θα πεθάνουμε από το φόβο μας!» διαμαρτυρήθηκε η Λά-βεντερ, που
εξαπέλυε ασημιές
τολύπες ατμού από τη μύτη του ραβδιού της. «Και... δεν έχω
καταφέρει ακόμη... να το κάνω!»
πρόσθεσε θυμωμένη.
Κι ο Νέβιλ, όμως, τα είχε Βρει μπαστούνια. Μολονότι το πρόσωπο του
είχε συσπαστεί από την
αυτοσυγκέντρωση, το μόνο που έβγαινε από τη μύτη του ραβδιού του
ήταν ανάερα δαχτυλίδια
ασημή ατμού.
«Πρέπει να σκεφτείς κάτι πολύ χαρούμενο», του θύμισε ο Χάρι.
«Προσπαθώ», είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Νέβιλ, που κατέβαλλε τόση
προσπάθεια ώστε το
στρογγυλό πρόσωπο του γυάλιΖε από ιδροτά.
«Χάρι, νομίσω ότι τα κατάφερα!» φώναξε ενθουσιασμένος ο Σί-μους,
που είχε έρθει για πρώτη
φορά σε συνάντηση των Σίγμα-Νι, με προτροπή του Ντιν. «Κοίτα...
αχ... διαλύθηκε... αλλά ήταν
κάτι τριχωτό, Χάρι!»
Ο προστάτης της Ερμιόνης, μια γυαλιστερή ασημένια ενυδρίδα,
χοροπηδούσε γύρω της.
«Είναι πολύ χαριτωμένα», σχολίασε κοιτώντας τρυφερά τον προστάτη
της.
Ξάφνου, η πόρτα του Δωματίου των Ευχών άνοιξε κι έκλεισε. Ο Χάρι
γύρισε να δει ποιος μπήκε,
αλλά δεν είδε κανέναν. Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να
διαπιστώσει ότι όσοι κάθονταν
κοντά στην πόρτα είχαν Βουβαθεί εντελώς. Και τότε, ένιωσε ένα
τράβηγμα στο μανδύα του, στο
ύψος του γόνατου. Έσκυψε και είδε, προς μεγάλη του έκπληξη, τον
Ντόμπι, το σπιτικό ξωτικό,
που τον κοίταΖε κάτω από τους οκτώ μάλλινους σκούφους του.
«Γεια σου, Ντόμπι», είπε. «Τι... τι συμβαίνει;»
Το ξωτικό έτρεμε και τα μάτια του ήταν γουρλωμένα από φόβο.
Κανένας απ' τους Σίγμα-Νι δεν
έβγαλε άχνα όλοι παρατηρούσαν τον Ντόμπι. Οι λιγοστοί προστάτες
που είχαν δημιουργήσει
ξεθώριασαν και διαλύθηκαν σε ασημιά αχλή, αφήνοντας το δωμάτιο πιο
σκοτεινό από πριν.
«Χάρι Πότερ, κύριε...» έκρωξε το ξωτικό τρέμοντας σύγκορμο, «Χάρι
Πότερ, κύριε... ο Ντόμπι
ήρθε να σε προειδοποιήσει... αλλά τα σπιτικά ξωτικά διατάχτηκαν να
μη σου πούνε τίποτα...»
Όρμησε με το κεφάλι του στον τοίχο. Ο Χάρι, που ήξερε από πείρα τη
συνήθεια του Ντόμπι να
αυτοτιμωρείται, προσπάθησε να τον πιάσει δεν τον πρόλαβε, αλλά,
ευτυχώς, οι οκτώ σκούφοι
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που το ξωτικό φορούσε στο κεφάλι του μαλάκωσαν την κουτουλιά του
στον πέτρινο τοίχο. Η
Ερμιόνη και μερικά άλλα κορίτσια τσίριξαν από φόβο και οίκτο
συνάμα.
«Τι έγινε, Ντόμπι;» ρώτησε ο Χάρι αδράχνοντας το ξωτικό από το
λεπτό του μπράτσο για να το
εμποδίσει ν' αυτοτραυματιστεί ξανά.
«Χάρι Πότερ... αυτή... αυτή...»
Ο Ντόμπι έριξε μια γερή γροθιά στη μύτη του με το ελεύθερο χέρι
του. Ο Χάρι το έπιασε κι αυτό.
«Ποια "αυτή", Ντόμπι;»
Μέσα του όμως ήξερε μόνο μια γυναίκα μπορούσε να εμπνεύσει τόσο
φόβο στον Ντόμπι. Το
ξωτικό τον κοίταξε αλληθωρίΖοντας ελαφρώς και πρόφερε βουβά μια
λέξη.
«Η Άμπριτζ;» ρώτησε πανικόβλητος ο Χάρι.
Ο Ντόμπι έγνεψε καταφατικά κι ύστερα προσπάθησε να κοπανήσει το
κεφάλι του στα γόνατα του
Χάρι. Ο Χάρι τον κράτησε σε απόσταση.
«Τι έγινε; Πες μου, Ντόμπι... Έμαθε... έμαθε για μας... για τις
συναντήσεις των Σίγμα-Νι;»
Διάβασε την απάντηση στο αναστατωμένο πρόσωπο του ξωτικού. Καθώς
τα χέρια του ήταν
ακινητοποιημένα από τον Χάρι, ο Ντόμπι προσπάθησε να κλοτσήσει τον
εαυτό του κι έπεσε στα
γόνατα.
^Έρχεται;» ρώτησε σιγανά ο Χάρι.
Ο Ντόμπι έβγαλε ένα ουρλιαχτό κι άρχισε να χτυπά με τα γυμνά του
πόδια το πάτωμα.
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«Ναι, Χάρι Πότερ, ναι!»
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε τα ασάλευτα τρομοκρατημένα παίδια
ολόγυρα του. «ΤΙ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ;» κραύγασε. «ΤΡΕΞΤΕ!»
Όρμησαν όλοι στην πόρτα, όπου δημιουργήθηκε ένα φοβερό στριμωξίδι,
κι άρχισαν να βγαίνουν.
Ο Χάρι άκουγε τα τρεχαλητά τους στους διαδρόμους κι ευχήθηκε να
τους κόψει να μην προσπαθήσουν να φτάσουν στους κοιτώνες τους. Ήταν ακόμη εννιά παρά δέκα
αν Ζητούσαν καταφύγιο
στη βιβλιοθήκη ή στον κουκουβαγιώ-να, που ήταν και πιο κοντά...
«'Έλα, Χάρι!» στρίγκλισε η Ερμιόνη, στριμωγμένη ανάμεσα στα παιδιά
που προσπαθούσαν να
βγουν έξω.
Ο Χάρι άρπαξε στην αγκαλιά του τον Ντόμπι, που αγωνιΖόταν ακόμη να
χτυπήσει τον εαυτό του,
κι έτρεξε με το σπιτικό ξωτικό στα χέρια του πίσω από το
μπουλούκι.
«Ντόμπι, αυτό είναι διαταγή: Κατέβα στην κουΖίνα με τα άλλα ξωτικά
και, αν σε ρωτήσει αυτή αν
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με ειδοποίησες, πες της ψέματα πως όχι!» είπε ο Χάρι. «Και σου
απαγορεύω να
αυτοτραυματιστείς!» πρόσθεσε, αφήνοντας το ξωτικό έξω από το
κατώφλι και κλείνοντας πίσω
του την πόρτα.
«Σ' ευχαριστώ, Χάρι Πότερ», έκρωξε ο Ντόμπι και το έβαλε στα
πόδια.
Ο Χάρι κοίταξε δεξιά κι αριστερά οι άλλοι έτρεχαν τόσο γρήγορα,
ώστε το μόνο που πρόλαβε να
δει ήταν φτέρνες να σκίσουν τον αέρα πριν εξαφανιστούν στο βάθος
του διαδρόμου. Ο Χάρι
έτρεξε προς τα δεξιά, όπου ήταν οι τουαλέτες των αγοριών αν
κατάφερνε να φτάσει, θα έλεγε
πως ήταν εκεί... «ΣΕ ΤΣΑΚΩΣΑ!»
Κάτι τυλίχτηκε γύρω από τους αστραγάλους του κι έφαγε μια
θεαματική τούμπα μέτρησε
μπρούμυτα μιαν απόσταση δύο μέτρων προτού καταφέρει να σταματήσει
να τσουλάει. Πίσω του
ακούστηκε ένα γέλιο. Γύρισε ανάσκελα και είδε τον Μαλφόι κρυμμένο
σε μια κόγχη πίσω από ένα
φρικαλέο βάΖο σε σχήμα δράκοντα.
«Το ξόρκι της τρικλοποδιάς, Πότερ!» είπε. «ΚΥΡΙΑ! Έπιασα έναν!»
Από τη γωνία ξεπρόβαλε η
Άμπριτζ, λαχανιασμένη, αλλά μ' ένα χαμόγελο αγαλλίασης στο πρόσωπο
της.
«Αυτός είναι!» είπε θριαμβευτικά βλέποντας τον πεσμένο Χάρι.
«Μπράβο, Ντράκο, μπράβο...
έξοχα... πενήντα Βαθμοί στο Σλίθε-ριν! θα τον πάρω εγώ... σήκω
όρθιος, Πότερ!»
Ο Χάρι σηκώθηκε και τους αγριοκοίταξε. Πρώτη φορά έβλεπε τόσο
χαρούμενη την Άμπριτζ.
Εκείνη τον άδραξε από το μπράτσο με μιαν ατσάλινη λαβή ενώ
χαμογελούσε πλατιά στον
Μαλφόι.
«Κοίτα μήπως μπορέσεις να πιάσεις και κανέναν άλλον, Ντράκο», του
είπε. «Πες στους άλλους
να ψάξουν στη βιβλιοθήκη... κι αν βρουν κανένα λαχανιασμένο... και
στις τουαλέτες... στείλε στην
τουαλέτα των κοριτσιών τη δεσποινίδα Πάρκινσον... τρέξε... Όσο για
σένα, Πότερ», πρόσθεσε με
την πιο γλυκιά αλλά απειλητική φωνή της, καθώς απομακρυνόταν ο
Μαλφόι, «θα έρθεις μαΖί"
μου στο γραφείο του διευθυντή».
Λίγα λεπτά αργότερα, έφταναν στην τερατόμορφη πέτρινη υδρορ-ρόη. Ο
Χάρι αναρωτιόταν
πόσους άλλους είχαν πιάσει. Το μυαλό του πήγε στον Ρον — θα τον
σκότωνε η κυρία Ουέσλι —
και στην Ερμιόνη πώς θα ένιωθε αν την απέβαλλαν πριν πάρει τα ΚΔΜ
της;
Κι ο καημένος ο Σίμους, που ήρθε για πρώτη φορά στις συναντήσεις
τους... κι ο Νέβιλ με τη
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θεαματική βελτίωση...
«Αεριούχες μέλισσες», κελάηδησε η Άμπριτζ η πέτρινη υδρορ-ρόη
παραμέρισε, ο τοίχος πίσω
της άνοιξε κι ανέβηκαν στην κυλιόμενη σκάλα. Έφτασαν στη
λουστραρισμένη πόρτα με το
ρόπτρο σε σχήμα γρύπα, αλλά η Άμπριτζ δεν μπήκε στον κόπο να
χτυπήσει μπήκε μέσα
κατευθείαν κρατώντας σφιχτά τον Χάρι.
Το δωμάτιο ήταν γεμάτο κόσμο. Ο Ντάμπλντορ καθόταν πίσω από το
γραφείο του μια αυστηρή
έκφραση ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπο του και είχε ενώσει τις άκρες
των δαχτύλων του.
Δίπλα του στεκόταν η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, με τραβηγμένα τα
χαρακτηριστικά του
προσώπου της. Πλάί στο τζάκι, ο Κορνήλιος Φαντζ, ο υπουργός
Μαγείας, λικνιΖόταν μπροςπίσω ισορροπώντας στις μύτες των ποδιών του κι έδειχνε εξαιρετικά
ευχαριστημένος από την
όλη κατάσταση. Ο Κίνγκσλι Σάκλμπολτ κι ένας άλλος μάγος με άγριο
πρόσωπο και κοντά σγουρά
μαλλιά, που δεν τον ήξερε ο Χάρι, στέκονταν σαν φρουροί δεξιά κι
αριστερά από την πόρτα, ενώ
ο Πέρσι Ουέσλι, με τις φακίδες και τα γυαλάκια του, περίμενε
ανυπόμονα δίπλα, ακουμπισμένος
στον τοίχο, κρατώντας την πένα του και μια μεγάλη περγαμηνή,
έτοιμος να κρατήσει σημειώσεις.
Τα πορτρέτα των παλιών διευθυντών και διευθυντριών δεν κα-μώνονταν
απόψε πως κοιμούνται.
Βρίσκονταν όλοι σε εγρήγορση και παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα
με πολύ σοβαρό ύφος.
Μό-
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λϋς μπήκε ο Χάρι, μερικοί πέρασαν στα πορτρέτα των διπλανών τους
και άρχισαν να τους μιλούν
ψιθυριστά στο αφτί.
Ο Χάρι με ένα τίναγμα ελευθερώθηκε από τη λαβή της Άμπριτζ, ενώ η
πόρτα έκλεισε πίσω τους.
Ο Κορνήλιος Φαντζ τον κοίταξε με μια μοχθηρή έκφραση που πρόδιδε
ικανοποίηση.
«Βρε, βρε, βρε...» είπε.
Το αγόρι τον κοίταξε όσο πιο περιφρονητικά μπορούσε. Η καρδιά του
χτυπούσε σαν τρελή, αλλά
το μυαλό του ήταν καθαρό και νηφάλιο.
«Προσπαθούσε να γυρίσει στον πύργο του Γκρίφιντορ», είπε η
Άμπριτζ. Η φωνή της φανέρωνε
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έξαψη και την ίδια σαδιστική ηδονή που πρόσεξε ο Χάρι κι όταν
κατέρρευσε η καθηγήτρια
Τρελόνι στο χολ της εισόδου. «Τον έπιασε ο νεαρός Μαλφόι».
«Αλήθεια; Μπράβο του», είπε επιδοκιμαστικά ο Φαντζ. «Να θυμηθώ να
το πω στον Λούσιους.
Λοιπόν, Πότερ... ξέρεις, φαντάΖΟ-μαι, γιατί βρίσκεσαι εδώ...;»
Ο Χάρι ετοιμάστηκε να απαντήσει προκλητικά «ναι» άνοιξε το στόμα
του και σχημάτισε σχεδόν τη
λέξη όταν το μάτι του έπεσε στο πρόσωπο του Ντάμπλντορ. Ο
διευθυντής δεν τον κοιτούσε
κατάματα — είχε καρφώσει το Βλέμμα του σε ένα σημείο δίπλα ακριβώς
απ' το κεφάλι του
αγοριού — αλλά καθώς ο Χάρι τον παρατηρούσε, ο Ντάμπλντορ έκανε
ένα αδιόρατο αρνητικό
γνέψιμο.
Το αγόρι άλλαξε την απάντηση του: «Ν... όχι».
«Ορίστε;» έκανε ο Φαντζ.
«Όχι», δήλωσε αποφασιστικά ο Χάρι.
«Δεν ξέρεις γιατί βρίσκεσαι εδώ;»
«Όχι, δεν ξέρω», αποκρίθηκε ο Χάρι.
Ο Φαντζ κοίταξε δύσπιστα πρώτα εκείνον κι ύστερα την Άμπριτζ. Στα
δευτερόλεπτα που η
προσοχή του Φαντζ περισπάστηκε από την καθηγήτρια, ο Χάρι έριξε
μια κλεφτή ματιά στον
Ντάμπλντορ και τον είδε να γνέφει προς τα κάτω μ' ένα ανεπαίσθητο
κλείσιμο του ματιού.
«Ώστε, λοιπόν, δεν έχεις ιδέα», είπε ο Φαντζ με φωνή γεμάτη
σαρκασμό, «γιατί σε έφερε η
καθηγήτρια Άμπριτζ σε αυτό το γραφείο; Δεν ξέρεις αν παραβίασες
κανέναν κανονισμό του
σχολείου;
«Κανονισμό του σχολείου;» επανέλαβε ο Χάρι. «Όχι».
«Ή υπουργικό διάταγμα;» διόρθωσε οργισμένος ο Φαντζ.
«Απ' ότι ξέρω, όχι», απάντησε ανέκφραστα ο Χάρι.
Η καρδιά του χτυπούσε στο στήθος του σαν τρελή. ΑξίΖε τον κόπο να
πει αυτά τα ψέματα μόνο
και μόνο για να ανεβάσει την πίεση του Φαντζ, όμως δεν έβλεπε σε
τι θα τον ωφελούσαν αν είχε
προδώσει κάποιος τους Σίγμα-Νι, τότε αυτός, ο αρχηγός, θα έπρεπε
να 'χει ξεκινήσει ήδη να
φτιάχνει το μπαούλο του.
«Ώστε πρώτη φορά ακούς», είπε ο Φαντζ, με φωνή πνιχτή από θυμό,
«για μια παράνομη
οργάνωση μαθητών που ανακαλύφθηκε μέσα στο σχολείο;»
«Μάλιστα», αποκρίθηκε ο Χάρι παίρνοντας ένα αθώο ύφος έκπληξης,
που μάλλον δεν έπεισε
κανέναν.
«Νομίσω, κύριε υπουργέ», ακούστηκε πίσω του η μελιστάλαχτη φωνή
της Άμπριτζ, «ότι θα
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ξεκαθαριστούν πιο εύκολα τα πράγματα αν φέρω την πληροφοριοδότριά
μας».
«Ναι, ναι, φέρ' την», την παρακίνησε ο Φαντζ ρίχνοντας ένα μοχθηρό
βλέμμα στον Ντάμπλντορ
καθώς η Άμπριτζ έβγαινε από το γραφείο. «Δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο από έναν αυτόπτη
μάρτυρα, έτσι δεν είναι, Ντάμπλντορ;»
«Πολύ σωστά, Κορνήλιε», είπε σοβαρά ο Ντάμπλντορ κλίνοντας το
κεφάλι.
Περίμεναν κάμποσα λεπτά, αποφεύγοντας όλοι να κοιτάξουν ο ένας τον
άλλον, όταν ο Χάρι
άκουσε την πόρτα πίσω του να ανοίγει. Στο γραφείο μπήκε η Άμπριτζ
κρατώντας από τον ώμο τη
Μα-ριέτα, τη σγουρομάλλα φίλη της Τσο, που έκρυβε στις χούφτες της
το πρόσωπο της.
«Μη φοβάσαι, χρυσό μου, μη φοβάσαι», είπε στοργικά η καθηγήτρια
Άμπριτζ, χάίδεύοντας τη
στην πλάτη. «Κανένας δε θα σε πειράξει. Έκανες αυτό που έπρεπε. Ο
υπουργός είναι πολύ
ευχαριστημένος μαΖί" σου. θα πει στη μητέρα σου τι καλό κορίτσι
είσαι. Η μητέρα της Μαριέτας,
κύριε υπουργέ», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Φαντζ, «είναι η κυρία
ΈτζΚομπ που εργάΖεται
στο Γραφείο Δικτύου Μαγικής Ροής του Τμήματος Μαγικών Μεταφορών.
Μας βοηθά στην
αστυνόμευση των τζακιών του "Χόγκουαρτς"».
«Έκτακτα, έκτακτα!» ενθουσιάστηκε ο Φαντζ. «Το μήλο κάτω απ' τη
μηλιά, ε; Έλα, λοιπόν, καλό
μου παιδί, κατέβασε τα χέρια σου, μην ντρέπεσαι, ας ακούσουμε τι
έχεις να μας... μα τα χίλια
τέρατα!»
Μόλις κατέβασε τα χέρια της η Μαριέτα, ο Φαντζ αναπήδησε
τρομαγμένος, κινδυνεύοντας να
πέσει στη φωτιά. Βλαστήμησε και κτύπησε βιαστικά τον ποδόγυρο του
μανδύα του που είχε
αρχίσει
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να καπνίΖει. Η Μαριέτα έβγαλε μια γοερή κραυγή και σήκωσε το γιακά
του μανδύα της ως τα
μάτια. Ωστόσο, όλοι πρόλαβαν να δουν ότι το πρόσωπο της ήταν
φρικτά παραμορφωμένο από
κάτι κατακόκκινες φλύκταινες που είχαν ξεφυτρώσει στη σειρά πάνω
στα μάγουλα και στη μύτη
της, σχηματίζοντας τη λέξη «ΚΑΡΦΙ».
«Μην τα σκέφτεσαι τώρα τα σπυράκια σου, χρυσό μου», τη συμβούλεψε
ανυπόμονα η Άμπριτζ.
«Κατέβασε το γιακά σου και πες στον κύριο υπουργό...»
Μα η Μαριέτα έβγαλε άλλη μια πνιχτή κραυγή και κούνησε Ζωηρά το
κεφάλι της.
«Πολύ καλά, λοιπόν, ανόητο κορίτσι! θα του τα πω εγώ», νευρίασε η
Άμπριτζ. Φόρεσε πάλι το
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γλυκερό της χαμόγελο και πήρε το λόγο: «Λοιπόν, κύριε υπουργέ, η
δεσποινίδα ΈτζΚομπ, από
δω, ήρθε στο γραφείο μου σήμερα το βράδυ, λίγο μετά το δείπνο, και
Ζήτησε να μου μιλήσει.
Είπε ότι, αν πήγαινα σε ένα μυστικό δωμάτιο του έβδομου ορόφου,
γνωστό ως Δωμάτιο των
Ευχών, θα ανακάλυπτα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τη ρώτησα και
παραδέχτηκε ότι γινόταν μια
συνάντηση εκεί. Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή έπιασε το ξόρκι»,
έδειξε εκνευρισμένη το κρυμμένο
πρόσωπο της Μαριέτας, «και μόλις είδε το πρόσωπο της στον καθρέφτη
μου, έπαθε τέτοια νίλα
που δε μου είπε τίποτε άλλο».
«Ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες, καλό μου παιδί», είπε στη
Μαριέτα ο Φαντζ,
προσπαθώντας ανεπιτυχώς να πάρει το πιο πατρικό ύφος του κόσμου.
«Να ενημερώσεις,
εννοώ, την καθηγήτρια Άμπριτζ. Έπραξες το σωστό. Και τώρα πες μου,
τι έγινε σ' αυτή τη
συνάντηση; Ποιος ήταν ο σκοπός της; Ποιοι συμμετείχαν;»
Η Μαριέτα όμως είχε καταπιεί τη γλώσσα της περιορίστηκε να
κουνήσει το κεφάλι με βλέμμα
φοβισμένο.
«Δεν υπάρχει αντιξόρκι;» ρώτησε ανυπόμονα ο Φαντζ δείχνοντας το
πρόσωπο της Μαριέτας. για
να μπορέσει να μιλήσει ελεύθερα;»
«Δεν κατάφερα να το βρω ακόμη», ομολόγησε κατσουφιασμένη η Άμπριτζ
και το στήθος του Χάρι
φούσκωσε από περηφάνια για τις ικανότητες της Ερμιόνης. «Αλλά δεν
πειράζει αν δε θέλει να
μιλήσει, θα σας πω εγώ τι έγινε από κει κι ύστερα.
»θα θυμάστε, κύριε υπουργέ, ότι τον Οκτώβριο σας έστειλα μιαν
αναφορά όπου σας ενημέρωνα
ότι ο Χάρι Πότερ συναντήθηκε με μια ομάδα συμμαθητών του στη
"Γουρουνοκεφαλή" του
Χόνκσμιντ...»
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«Τι αποδείξεις έχεις γι' αυτό;» την έκοψε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Τη μαρτυρία του Γουίλι Γουάιντερσινς, Μινέρβα, που έτυχε εκείνη
την ημέρα να βρίσκεται στο
μπαρ. Ήταν τυλιγμένος με επιδέσμους, είναι η αλήθεια, αλλά η ακοή
του ήταν άριστη», είπε αυτάρεσκα η Άμπριτζ. «Άκουσε κάθε λέξη που είπε ο Πότερ κι έτρεξε
στο σχολείο να με
ενημερώσει...»
«Α, ώστε γι' αυτό δε διώχτηκε για τις λεκάνες τουαλέτας που
ξερνάνε!» συμπέρανε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ ανασηκώνοντας τα φρύδια της. «Δε φανταΖόμουν πως
λειτουργεί κατ' αυτόν τον
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τρόπο το δικαστικό μας σύστημα!»
«Σήψη και διαφθορά!» βρυχήθηκε από το πορτρέτο του ένας παχύσαρκος
μάγος με κόκκινη
μύτη, πίσω από το γραφείο του Ντάμπλ-ντορ. «Στην εποχή μου το
υπουργείο δεν έκλεινε
συμφωνίες με κα-κοποιά στοιχεία, όχι, κύριοι!»
«Σ' ευχαριστούμε, Φόρτεσκιου, φτάνει», είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ.
«Σκοπός της συνάντησης του Πότερ με αυτούς τους μαθητές», συνέχισε
η καθηγήτρια Άμπριτζ,
«ήταν να τους πείσει να συμμετάσχουν σε μια παράνομη οργάνωση, που
στόχο είχε να τους
μάθει ξόρκια και κατάρες τις οποίες το υπουργείο έκρινε
ακατάλληλες για παιδιά σχολικής
ηλικίας...»
«Στο σημείο αυτό κάνεις λάθος, Ντολόρες», είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ,
κοιτάΖοντας πάνω από τα
πολυεστιακά γυαλιά του, που ήταν στερεωμένα στη ράχη της μύτης
του.
Ο Χάρι τον κοίταξε απορημένος. Το θεωρούσε εντελώς απίθανο να
καταφέρει να τον σώσει ο
Ντάμπλντορ. Εάν είχε ακούσει όντως ο Γουίλι Γουάιντερσινς ότι είπε
στη «Γουρουνοκεφαλή» ο
Χάρι, δεν υπήρχε σωτηρία.
«Αχά!» έκανε ο Φαντζ κι ανασηκώθηκε στις φτέρνες των ποδιών του.
«Ας ακούσουμε το
τελευταίο παραμύθι που σκαρφίστηκες για να ξεμπλέξεις τον Χάρι
Πότερ! Εμπρός, Ντάμπλντορ,
λέγε: Ο Γουίλι Γουάιντερσινς είπε ψέματα! Ή μήπως, εκείνη την
ημέρα, στη "Γουρουνοκεφαλή",
ήταν ο δίδυμος αδελφός του Πότερ; Ή, ίσως, υπάρχει μια πολύ απλή
εξήγηση που περιλαμβάνει
μιαν αντιστροφή του χρόνου, την επιστροφή ενός νεκρού στη Ζωή και
δυο-τρεις αόρατους
Παράφρονες;»
Ο Πέρσι Ουέσλι έβαλε τα γέλια.
«Πολύ καλό, κύριε υπουργέ, ποΛύ καλό!»
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Ο Χάρι ένιωσε την επιθυμία να τον πνίξει. Και τότε είδε, προς
μεγάλη του έκπληξη, ότι
χαμογελούσε και ο Ντάμπλντορ.
«Δεν αρνούμαι, Κορνήλιε — όπως δε φαντάΖομαι να αρνείται κι ο Χάρι
— ότι Βρισκόταν στη
"Γουρουνοκεφαλή" εκείνη την ημέρα και προσπάθησε να στρατολογήσει
μαθητές σε μια ομάδα
άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, θέλω απλώς να επισημάνω πως
είναι λανθασμένος ο
ισχυρισμός της Ντολόρες — ότι, δηλαδή, η οργάνωση ήταν παράνομη
εκείνη την εποχή. Αν
θυμάσαι, το υπουργικό διάταγμα που απαγόρευσε όλες τις μαθητικές
οργανώσεις εκδόθηκε δύο
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ημέρες μετά τη συνάντηση στο Χόγκσμιντ, επομένως, ο Χάρι Πότερ δεν
παραβίασε κανέναν
κανονισμό στη "Γουρουνοκεφαλή"».
Ο Πέρσι πήρε ένα ύφος σαν να τον χαστούκισαν. Ο Φαντζ έμεινε
ακίνητος, με το στόμα ανοιχτό.
Πρώτη συνήλθε η Άμπριτζ.
«Καλά όλ' αυτά, κύριε διευθυντά», είπε με ένα γλυκό χαμόγελο,
«αλλά τώρα έχουν περάσει κοντά
έξι μήνες από την έκδοση του Εκπαιδευτικού Διατάγματος υπ' αριθμόν
24. Εάν δεν ήταν
παράνομη εκείνη η πρώτη συνάντηση, σίγουρα είναι όσες έγιναν
μετά».
«Σίγουρα θα ήταν», είπε ο Ντάμπλντορ παρατηρώντας τη με ευγενικό
ενδιαφέρον πάνω από τα
πλεγμένα δάχτυλα του, «αν συνέχιζαν να συναντιούνται μετά την
έκδοση του διατάγματος. Έχεις
όμως αποδείξεις ότι συνεχίστηκαν αυτές οι συναντήσεις;»
Καθώς μιλούσε ο Ντάμπλντορ, ο Χάρι άκουσε ένα θρόισμα πίσω του και
του φάνηκε πως
ψιθύρισε κάτι ο Κίνγκσλι. θα ορκιζόταν επίσης ότι ένιωσε ένα
άγγιγμα στο χέρι σαν ρεύμα αέρα ή
φτερούγισμα πουλιού που πέρασε δίπλα του, αλλά κοίταξε και δεν
είδε τίποτα.
«Αποδείξεις;» επανέλαβε η Άμπριτζ μ' εκείνο το απαίσιο βατρα-χίσιο
χαμόγελο. «Κουφός είσαι,
Ντάμπλντορ; Γιατί νομι'Ζεις ότι βρίσκεται εδώ η δεσποινίδα
ΈτζΚομπ;»
«Βεβαιώνει ότι συναντιόνταν επί έξι μήνες;» ρώτησε ο Ντάμπλντορ
ανασηκώνοντας τα φρύδια.
«Είχα την εντύπωση ότι ανέφερε μόνο μία συνάντηση, την αποψινή».
«Δεσποινίς Έτζκομπ», είπε ευθύς η Άμπριτζ, «πες μας πόσο διάστημα
γίνονται αυτές οι
συναντήσεις, χρυσό μου. Κούνησε απλώς το κεφάλι σου γνέφοντας ναι
ή όχι — δε νομίσω πως
θα χειροτερέψουν τα σπυράκια. Συναντιόνταν τακτικά επί έξι μήνες;»
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Ο Χάρι ένιωσε ένα απαίσιο σφίξιμο στο στομάχι. Αυτό ήταν το τέλος
τώρα θα σκόνταφταν πάνω
σε τόσο ατράνταχτες αποδείξεις, που ούτε ο Ντάμπλντορ δε θα
μπορούσε να τις αμφισβητήσει.
«Γνέψε ένα ναι ή ένα όχι, χρυσό μου», καλόπιασε η Άμπριτζ τη
Μαριέτα. «'Έλα, μη φοβάσαι, δε
θα ενεργοποιηθεί ξανά το ξόρκι».
Τώρα όλοι κοίταΖαν τη Μαριέτα. Μόνο τα μάτια και τα μπουκλω-τά
τσουλούφια της φαίνονταν
πάνω από το γιακά. Ίσως ήταν ένα παιχνίδισμα της φωτιάς, αλλά τα
μάτια της φάνταΖαν άδεια.
Και τότε, προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, η Μαριέτα έγνεψε αρνητικά.
Η Άμπριτζ λοξοκοίταξε τον Φαντζ κι ύστερα τη Μαριέτα.
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«Δεν κατάλαβες την ερώτηση, ε, χρυσό μου; Σε ρωτάω αν πήγαινες σε
αυτές τις συναντήσεις
τους τελευταίους έξι μήνες. Πήγαινες, έτσι δεν είναι;»
Και πάλι η Μαριέτα έγνεψε αρνητικά.
«Τι εννοείς με αυτό το κούνημα του κεφαλιού, χρυσό μου;» ρώτησε
ξερά η Άμπριτζ.
«ΝομίΖω πως το νόημα ήταν σαφές», παρενέβη κοφτά η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, «δεν έγιναν
μυστικές συναντήσεις τους τελευταίους έξι μήνες. Σωστά, δεσποινίς
Έτζκομπ;»
Η Μαριέτα έγνεψε καταφατικά.
«Απόψε, όμως, έγινε μια συνάντηση!» εξοργίστηκε η Άμπριτζ.
«Συναντήθηκαν, δεσποινίς
Έτζκομπ, στο Δωμάτιο των Ευχών, εσύ η ίδια μου το είπες! Κι
αρχηγός ήταν ο Πότερ! Ο Πότερ
οργάνωσε τη συνάντηση, ο Πότερ... γιατί μου γνέφεις αρνητικά,
κορίτσι μου;»
«Συνήθως, όταν γνέφει αρνητικά κάποιος», απάντησε ψυχρά η
ΜακΓκόναγκαλ, «εννοεί "όχι".
Εκτός κι αν η δεσποινίδα Έτζκομπ χρησιμοποιεί μιαν άγνωστη
νοηματική γλώσσα...»
Η καθηγήτρια Άμπριτζ άρπαξε τη Μαριέτα, τη γύρισε προς το μέρος
της και βάλθηκε να την
ταρακουνάει. Στη στιγμή, ο Ντάμπλντορ πετάχτηκε όρθιος υψώνοντας
το ραβδί του- ο Κίνγκσλι
έκανε ένα βήμα μπροστά και η Άμπριτζ άφησε απότομα τη Μαριέτα ενώ
άρχισε να κουνά τα
χέρια της σαν να είχαν καεί.
«Δεν επιτρέπω να κακομεταχειρίζονται τους μαθητές μου, Ντολόρες»,
είπε ο Ντάμπλντορ και, για
πρώτη φορά, φαινόταν οργισμένος.
«Ηρεμήστε, κυρία Άμπριτζ», είπε ο Κίνγκσλι με την αργόσυρτη, βαθιά
φωνή του. «Δε θα θέλατε
να βρείτε τον μπελά σας, έτσι δεν είναι;»
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«"Όχι», κοντανάσανε η Άμπριτζ κοιτάΖοντας την πανύψηλη, απειλητική
σιλουέτα του Κίνγκσλι.
«θέλω να πω, ναι... έχεις δίκιο, Σάκλ-μπολτ... ε... παρασύρθηκα».
Η Μαριέτα στεκόταν εκεί' ακριβώς που την άφησε η καθηγήτρια. Δεν
έδειξε να ταράζεται από την
αιφνίδια επίθεση της Άμπριτζ ούτε να ανακουφίζεται όταν την άφησε
έσφιγγε ακόμη το σηκωμένο
γιακά της με τα άδεια μάτια της καρφωμένα στο κενό.
Ξαφνικά πέρασε από το μυαλό του Χάρι μια υποψία, που είχε να κάνει
με τον ψίθυρο του
Κίνγκσλι και την αίσθηση ότι είχε περάσει κάτι από δίπλα του.
«Ντολόρες», είπε ο Φαντζ με το ύφος ανθρώπου που θέλει να
κανονίσει κάτι μια και καλή, «η
αποψινή συνάντηση... αυτή που ξέρουμε σίγουρα πως έγινε...»
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«Ναι», είπε η Άμπριτζ ανακτώντας την ψυχραιμία της, «ναι... με
ενημέρωσε η Έτζκομπ κι
ανέβηκα αμέσως στον έβδομο όροφο, παίρνοντας μαΖίμου μερικούς
έμπιστους μαθητές, για να
πιάσω στα πράσα τους ενόχους. Προφανώς όμως κάποιος τους
ειδοποίησε, γιατί μόλις φτάσαμε
στον έβδομο όροφο, έτρεχαν όλοι προς κάθε κατεύθυνση. Δεν έχει
σημασία. Έχω εδώ όλα τα
ονόματα, η δεσποινίδα Πάρκινσον έτρεξε στο Δωμάτιο των Ευχών για
να δει αν
είχαν αφήσει τίποτα. ΧρειαΖόμαστε αποδείξεις και τις βρήκαμε στο
δωμάτιο».
Ο Χάρι είδε έντρομος να βγάΖει από την τσέπη της τον κατάλογο των
ονομάτων που ήταν
κρεμασμένος στο Δωμάτιο των Ευχών, και να τον δίνει στον Φαντζ.
«Μόλις είδα στη λίστα το όνομα του Πότερ, κατάλαβα αμέσως με τι
είχαμε να κάνουμε»,
πρόσθεσε γλυκά.
Ένα πλατύ χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο του Φαντζ. «Έξοχα, έξοχα,
Ντολόρες. Και... μα τους
χίλιους κεραυνούς...» Κοίταξε τον Ντάμπλντορ, που στεκόταν ακόμη
δίπλα στη Μαριέτα
κρατώντας χαλαρά το ραβδί του. «Βλέπετε πώς είχε ονομάσει την
οργάνωση του;» ρώτησε
σιγανά. «Στρατό του Ντάμπλντορ».
Ο Ντάμπλντορ πήρε την περγαμηνή από τον Φαντζ. Κοίταξε τον τίτλο
που έγραψε πριν από
μήνες η Ερμιόνη και, προς στιγμήν, έχασε τη φωνή του. Ύστερα όμως
σήκωσε τα μάτια του
χαμογελαστός.
«Τέλειωσε το παιχνίδι», είπε απλά. «θέλεις γραπτή την ομολογία
μου, Κορνήλιε, ή αρκεί μια
δήλωση μπροστά σε μάρτυρες;»
Ο Χάρι είδε τη ΜακΓκόναγκαλ και τον Κίνγκσλι να κοιτάΖονται.
Τα πρόσωπα τους ήταν φοβισμένα. Ο Χάρι δεν καταλάβαινε τι
συνέβαινε το ίδιο προφανώς κι ο
Φαντζ.
«Δήλωση;» επανέλαβε ο υπουργός. «Τι... δεν...;» «Εδώ λέει Στρατός
του Ντάμπλντορ,
Κορνήλιε», είπε χαμογελαστά ο διευθυντής κουνώντας τον κατάλογο με
τα ονόματα μπροστά στη
μύτη του υπουργού. «Όχι Στρατός του Χάρι Πότερ. Στρατός του
Ντάμπλντορ».
«Μα... μα...» Αμέσως, όμως, ο Φαντζ κατάλαβε. Έβγαλε μια κραυγή,
οπισθοχώρησε
τρομαγμένος και κινδύνευσε πάλι να πέσει στη φωτιά. «Εσύ;»
ψιθύρισε τινάΖοντας τον
καψαλισμένο μανδύα του.
«Ακριβώς», είπε ευχάριστα ο Ντάμπλντορ. «Εσύ τα οργάνωσες όλα
αυτά;» «Ναι», απάντησε ο
Ντάμπλντορ.
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«Εσύ στρατολόγησες αυτούς τους μαθητές για... για το στρατό σου;»
«Απόψε είχε κανονιστεί η πρώτη συνάντηση», έγνεψε ο Ντάμπλντορ.
για να δούμε ποιοι ήταν
πρόθυμοι να προσχωρήσουν. Τώρα, βέβαια, Βλέπω πως ήταν λάθος που
προσκλήθηκε η
δεσποινίδα Έτζκομπ».
Η Μαριέτα έγνεψε καταφατικά. Ο Φαντζ την κοίταξε φουσκώνοντας το
στήθος του.
«Δηλαδή, συνωμοτούσες εναντίον μου!» φώναξε. «Σωστά», είπε εύθυμα
ο Ντάμπλντορ. «ΟΧΙ!»
κραύγασε ο Χάρι.
Ο Κίνγκσλι τον κοίταξε προειδοποιητικά, η ΜακΓκόναγκαλ γούρλωσε
απειλητικά τα μάτια, αλλά ο
Χάρι είχε συνειδητοποιήσει ξαφνικά τι ήθελε να κάνει ο Ντάμπλντορ
και δεν μπορούσε να επιτρέψει τέτοιο πράγμα.
«Όχι... κύριε διευθυντά...!»
«Σώπασε, Χάρι, γιατί θα με αναγκάσεις να σε διώξω από το γραφείο
μου», είπε ήρεμα ο
Ντάμπλντορ.
«Σκάσε, Πότερ!» γάβγισε ο Φαντζ, που κοίταΖε ακόμη τον Ντάμπλντορ
με μια έκφραση
φοβισμένης ικανοποίησης στα γουρλωμένα μάτια του. «Για φαντάσου...
ήρθα εδώ απόψε
περιμένοντας να αποβάλω τον Πότερ και, αντί γι' αυτό...»
«Αντί γι' αυτό, θα συλλάβεις εμένα», χαμογέλασε ο Ντάμπλντορ.
«Είναι σαν να χάνεις ένα
μαστίγιο και να βρίσκεις μια γαλέρα».
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«Ουέσλι!» κραύγασε ο Φαντζ, που τώρα έτρεμε από τη χαρά του,
«Ουέσλι, τα 'γραφές όλα, ότι
είπε, την ομολογία του, τα 'γραψες;»
«Μάλιστα, κύριε!» Βεβαίωσε Ζωηρά ο Ουέσλι, που είχε πιτσιλιστεί η
μύτη του με μελάνι από την
ταχύτητα με την οποία έγραφε.
«Έγραψες ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει στρατό ενάντια
στο υπουργείο, ότι ήθελε να με ανατρέψει;»
«Μάλιστα, κύριε, το έγραψα!» βεβαίωσε ο Πέρσι, κοιτώντας
χαρούμενος τις σημειώσεις του.
«Πολύ καλά», είπε ο Φαντζ που δεν κρατιόταν από τη χαρά του.
«Βγάλε αντίγραφα και στείλε αμέσως ένα στον Ημερήσιο Προφήτη. Με
μια γρήγορη κουκουβάγια,
θα προλάβουμε την πρωινή έκδοση!» Ο Πέρσι βγήκε τρέχοντας από το
γραφείο κι έκλεισε με πάταγο την πόρτα. Ο ΦαντΖ στράφηκε στον Ντάμπλντορ. «Τώρα, θα
προσαχθείς με συνοδεία στο
υπουργείο, όπου θα σου απαγγελ-θούν επίσημα κατηγορίες, και
κατόπιν θα κρατηθείς στο
ΑΖκαμπάν
μέχρι να δικαστείς!»
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«Εδώ υπάρχει κάποιο κώλυμα», είπε ευγενικά ο Ντάμπλντορ. «Τι
κώλυμα;» ρώτησε ο Φαντζ με
φωνή που έτρεμε ακόμη από
χαρά. «Εγώ δε βλέπω κανένα κώλυμα, Ντάμπλντορ!» «Εγώ όμως βλέπω»,
είπε απολογητικά ο
διευθυντής.
«Αλήθεια;»
«Ναι... ότι τρέφεις την αυταπάτη πως θα σας ακολουθήσω — πώς είναι
η σωστή έκφραση;—
αδιαμαρτύρητα. Δυστυχώς, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση, Κορνήλιε.
Δεν έχω καμιά διάθεση να
φιλοξενηθώ στο ΑΖκαμπάν. Βέβαια, μπορώ να αποδράσω... αλλά τι
σπατάλη χρόνου!...
Ειλικρινά, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω».
Το πρόσωπο της Άμπριτζ είχε κοκκινίσει σαν παντζαρι ήταν έτοιμη να
εκραγεί. Ο Φαντζ κοίταξε
τον Ντάμπλντορ με μια ηλίθια έκφραση στο πρόσωπο του, σαν να
δέχτηκε ένα αιφνιδιαστικό
πλήγμα και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Έβγαλε
έναν πνιχτό ήχο κι ύστερα
γύρισε και κοίταξε τον Κίνγκσλι και τον άντρα με | τα κοντά γκρίΖα
μαλλιά, τον μόνο που δεν είχε
βγάλει λέξη όλη αυτη την ώρα. Ο δεύτερος έγνεψε καθησυχαστικά στον
Φαντζ και τρα-;
βήχτηκε από τον τοίχο, κάνοντας ένα βήμα μπροστά. |
«Μην είσαι ανόητος, Ντάουλις», είπε ευγενικά ο Ντάμπλντορ.^ «Δεν
αμφιβάλλω πως είσαι
άριστος χρυσούχος — αν θυμάμαι καλά πήρες Εύγε σε όλα τα ΚΔΜ σου—
αλλά αν επιχειρήσεις
να... να με| προσάγεις βιαίως... θα αναγκαστώ να σε χτυπήσω». ^
Ο άντρας που λεγόταν Ντάουλις τον κοίταξε σαν χαΖός. Ύστερα,
στράφηκε στον Φαντζ, αυτή τη
φορά περιμένοντας οδηγίες.
«Ώστε», σάρκασε ο Φαντζ ξαναβρίσκοντας την ψυχραιμία του,
«σκοπεύεις να μας επιτεθείς και
νομίσεις ότι μπορείς να μας νικήσεις, μόνος εσύ, και τους
τέσσερις; Τον Ντάουλις, τον
Σάκλμπολτ,
την Ντολόρες κι εμένα;»
«Όχι, μα τα γένια του Μέρλιν», χαμογέλασε ο Ντάμπλντορ, «εκτός
αν με αναγκάσετε».
«Δε θα είναι μόνος του!» είπε δυνατά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, βγάΖοντας τα χέρια από το μανδύα της.
«θα είμαι, Μινέρβα!» απάντησε κοφτά ο Ντάμπλντορ. «Το "Χόγκουαρτς" σε χρειάΖεται!»
«Αρκετές βλακείες άκουσα!» είπε ο Φοντζ τραβώντας το ραβδί
του. «Ντάουλις! Σάκλμπολτ! Πιάστε τον!»
Μια ασημιά λάμψη πλημμύρισε το δωμάτιο ακούστηκε ένας κρότος σαν
πυροβολισμός και
ταρακουνήθηκε το πάτωμα ένα χέρι άρπαξε τον Χάρι από το σβέρκο και
τον έριξε χάμω, καθώς
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άστραφτε άλλη μια λάμψη τα πορτρέτα έμπηξαν τις φωνές, ο Φοκς
ούρλιαξε κι ένα σύννεφο
σκόνης σκέπασε τα πάντα. Βήχοντας από τη σκόνη, ο Χάρι είδε ένα
σκοτεινό όγκο να πέφτει στο
πάτωμα με πάταγο ακούστηκε ένα ουρλιαχτό, έπειτα ένας γδούπος και
κάποιος φώναξε: «Όχι!»
Ύστερα ακούστηκε να σπάνε γυαλιά, ακολούθησαν
ποδοβολητά, ένα βογκητό... και σιωπή.
Ο Χάρι γύρισε με δυσκολία για να δει ποιος τον έσφιγγε τόσο σαν
να 'θελε να τον στραγγαλίσει κι αντίκρισε την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που ήταν γονατισμένη
δίπλα του είχε ρίξει στο πάτωμα αυτόν και τη Μαριέτα για να τους
προστατεύσει από το κακό.
Ολόγυρα τους η σκόνη συνέχιΖε να στροβιλίΖεται απαλά στον αέρα.
Λαχανιασμένος, ο Χάρι είδε
μια ψηλή σιλουέτα να έρχεται προς το μέρος τους.
«Είστε καλά;» ρώτησε ο Ντάμπλντορ. «Ναι!» απάντησε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, που
σηκώθηκε
τραβώντας μαΖίτης τον Χάρι και τη Μαριέτα.
Τώρα η σκόνη είχε κατακαθίσει κι αποκαλύφθηκε η καταστροφή σε όλη
της την έκταση: το
γραφείο του Ντάμπλντορ ήταν αναποδογυρισμένο, όλα τα τραπεΖάκια
πεταμένα χάμω και τα
ασημένια όργανα κομματιασμένα. Ο Φαντζ, η Άμπριτζ, ο Κίνγκσλι και
ο Ντάουλις κείτονταν
αναίσθητοι στο πάτωμα. Ο Φοκς ο φοίνικας έκοβε βόλτες πάνω από τα
κεφάλια τους
σιγοτραγουδώντας.
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«Δυστυχώς, αναγκάστηκα να χτυπήσω και τον Κίνγκσλι με το ξόρκι για
να μην τον
υποπτευθούν», είπε χαμηλόφωνα ο Ντάμπλντορ. «Ήταν εκπληκτικό αυτό
που έκανε: να
διαγράψει τη μνήμη της ΈτζΚομπ χωρίς να τον πάρουν είδηση οι
άλλοι... Ευχαρίστησε τον εκ
μέρους μου, Μινέρβα.
»Σε λίγο θα ξυπνήσουν κι είναι καλύτερα να μην καταλάβουν ότι
προλάβαμε να μιλήσουμε, θα
φερθείς σαν να μη μεσολάβησε χρόνος, σαν να έπεσαν απλώς στο
πάτωμα, δε θα θυμούνται...»
«Εσύ πού θα πας, Ντάμπλντορ;» ψιθύρισε η καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ.
«Στην Γκρίμολντ
Πλέις;»
«Α, όχι», είπε ο Ντάμπλντορ με ένα άτονο χαμόγελο, «δε φεύγω για
να κρυφτώ. Σε λίγο ο Φαντζ
θα εύχεται να μη με είχε διώξει ποτέ από το "Χόγκουαρτς", σ' το
υπόσχομαι». «Κύριε
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διευθυντά...» ψέλλισε ο Χάρι.
Δεν ήξερε από πού να αρχίσει: να του Ζητήσει συγγνώμη που ίδρυσε
τους Σίγμα-Νι και
προκάλεσε όλα αυτά τα προβλήματα ή να πει πόσο άσχημα αισθανόταν
που έφευγε ο
Ντάμπλντορ για να τον γλιτώσει από την αποβολή; Ο διευθυντής όμως
τον διέκοψε προτού
προλάβει να συνεχίσει.
«Άκουσε με, Χάρι», είπε επιτακτικά. «Πρέπει να μελετήσεις σφραγισματική όσο πιο σκληρά
μπορείς, κατάλαβες; Ακολούθησε αυτά που σου λέει ο καθηγητής Σνέιπ
και κάνε κάθε βράδυ
εξάσκηση πριν πας για ύπνο, ώστε να κλείνεις το μυαλό σου στους
εφιάλτες. Σύντομα θα
καταλάβεις γιατί, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς...»
Ο άντρας που λεγόταν Ντάουλις ανασάλεψε κι ο Ντάμπλντορ άρπαξε τον
καρπό του Χάρι.
«Μην ξεχνάς... να κλείνεις το μυαλό σου...» Αλλά καθώς τα δάχτυλα
του Ντάμπλντορ σφίγγονταν
γύρω από τον καρπό του, ο Χάρι ένιωσε μια δυνατή σουβλιά στο
σημάδι μαζί μ' εκείνη τη φοβερή
φιδίσια παρόρμηση να χτυπήσει τον Ντάμπλ-ντορ, να τον δαγκώσει, να
τον ξεσκίσει...
«...θα καταλάβεις», ψιθύρισε ο Ντάμπλντορ. Ο Φοκς έκανε το γύρο
του γραφείου και πέρασε
πάνω από τα κεφάλια τους. Ο Ντάμπλντορ άφησε τον Χάρι, σήκωσε το
χέρι του και πιάστηκε
από τη μακριά χρυσή ουρά του φοίνικα. Εξαφανίστηκαν με μια
εκτυφλωτική λάμψη.
«Πού είναι;» κραύγασε ο Φαντζ καθώς σηκωνόταν από το πάτωμα. «Πού
είναι;»
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«Δεν ξέρω!» αποκρίθηκε ο Κίνγκσλι ενώ τιναΖόταν όρθιος.
«Δεν μπορεί να διακτινίστηκε!» τσίριξε η Άμπριτζ. «Είναι αδύνατον
να διακτινιστείς μέσα από το
σχολείο...»
«Στις σκάλες!» φώναξε ο Ντάουλις που όρμησε στην πόρτα, την άνοιξε
κι εξαφανίστηκε, με τον
Κίνγκσλι και την Άμπριτζ να τρέχουν ξοπίσω του. Ο Φαντζ δίστασε,
όρθωσε το κορμί του με
αργές κινήσεις και τίναξε από τα ρούχα του τη σκόνη. Μια
παρατεταμένη, δυσάρεστη σιωπή
έπεσε στο γραφείο.
«Λοιπόν, Μινέρβα», είπε χαιρέκακα ο υπουργός, σιάΖοντας το
σκισμένο μανίκι του, «φοβάμαι ότι
αυτό ήταν το τέλος της φιλίας σου με τον Ντάμπλντορ».
«Έτσι νομίσεις», του απάντησε ειρωνικά η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ.
Ο Φαντζ δε φάνηκε να την άκουσε. ΚοίταΖε το ρημαγμένο γραφείο.
Αρκετά πορτρέτα τον
αγριοκοίταζαν δυο-τρία, μάλιστα, του έκαναν προσβλητικές
χειρονομίες.
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«Πήγαινε αυτούς τους δύο για ύπνο», απευθύνθηκε στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ δείχνοντας
με μια περιφρονητική χειρονομία τον Χάρι και τη Μαριέτα.
Η καθηγήτρια δεν είπε τίποτα, αλλά οδήγησε τα δυο παιδιά στο
κατώφλι. Καθώς η πόρτα έκλεινε
πίσω τους, ο Χάρι άκουσε τη φωνή του Φινέα Νίγκελους.
«Ξέρεις κάτι, υπουργέ; Διαφωνώ σε πολλά πράγματα με τον
Ντάμπλντορ... αλλά οφείλεις να
παραδεχτείς ότι έχει στιλ...»

Η χειρότερη ανάμνηση του Σνέιπ
ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ
ΗΝτολόρες Τζέιν Άμπριτζ (Μεγάλη Επιθεωρήτρια) αντικατέστησε τον
Άλμπους Ντάμπλντορ στη
διεύθυνση της Σχολής «Χόγκουαρτς» για Μαγείες και Ξόρκια
Κατ' εφαρμογήν του Εκπαιδευτικού Διατάγματος υπ' αριθμόν 28
Υπογραφή: Κορνήλιος Όσβαλντ Φαντζ, Υπουργός Μαγείας
Η λιτή αυτή ανακοίνωση αναρτήθηκε σε όλο το σχολείο μέσα σε μια
νύχτα δεν υπήρχε όμως
καμία εξήγηση για το πώς δεν έμεινε ούτε ένας μέσα στο κάστρο που
να μη γνωρίσει ότι, κατά
την απόδραση του, ο Ντάμπλντορ εξουδετέρωσε δύο χρυσούχους, τη
μεγάλη επιθεωρήτρια και
τον ίδιο τον υπουργό Μαγείας. Όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν
στεκόταν ο Χάρι, μοναδικό θέμα
συΖήτη-σης ήταν η διαφυγή του Ντάμπλντορ και, μολονότι κάποιες
λεπτομέρειες έπαιρναν
υπερβολικές διαστάσεις από στόμα σε στόμα (ο Χάρι άκουσε ένα
κορίτσι του δεύτερου έτους να
βεβαιώνει σ' ένα άλλο ότι ο Φαντζ βρισκόταν τώρα στον «Άγιο
Μόνγκο» με μια κολοκύθα αντί για
κεφάλι), ήταν εκπληκτική η ακρίβεια των υπόλοιπων πληροφοριών. Για
παράδειγμα, όλοι ήξεραν
ότι ο Χάρι και η Μαριέτα ήταν οι μόνοι από την πλευρά των μαθητών
αυτόπτες μάρτυρες της
σκηνής στο γραφείο του Νταμπλντορ και, καθώς η Μα571
ριέτα νοσηλευόταν στο αναρρωτήριο, ο Χάρι βομβαρδιΖόταν από
παρακλήσεις να περιγράψει
από πρώτο χέρι τι είχε συμβεί με κάθε λεπτομέρεια.
«Ο Ντάμπλντορ δε θα αργήσει να γυρίσει», είπε με πεποίθηση ο Έρνι
Μακμίλαν καθώς γύριΖαν
από το μάθημα βοτανολογίας, αφού άκουσε με προσοχή την ιστορία του
Χάρι. «Δεν κατάφεραν
να τον απομακρύνουν όταν ήμαστε στο δεύτερο έτος και δε θα το
καταφέρουν ούτε και τώρα. Ο
Χοντροκαλόγερος μου είπε...» χαμήλωσε συνωμοτικά τη φωνή του,
αναγκάΖοντας τον Χάρι, τον
Ρον και την Ερμιόνη να σκύψουν προς το μέρος του, «ότι η Άμπριτζ
προσπάθησε χθες βράδυ να
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μπει στο γραφείο του, αφού τον έψαξε σε όλο το κάστρο και στη γύρω
περιοχή. Αλλά δεν
μπόρεσε να περάσει από τις τερατόμορφες υδρορρόες. Το γραφείο του
διευθυντή σφραγίστηκε
αυτόματα απαγορεύοντας της την είσοδο». Ο Έρνι χαχάνισε. «Και η
Άμπριτζ άφρισε απ' το κακό
της».
«ΦαντάΖομαι πόσο πολύ θα της άρεσε να θρονιαστεί στο γραφείο του
διευθυντή», είπε
χαιρέκακα η Ερμιόνη καθώς ανέβαιναν τα πέτρινα σκαλοπάτια της
εισόδου, «και να παριστάνει το
αφεντικό στους άλλους καθηγητές, η ηλίθια, ξιπασμένη, παλιό...»
«Είσαι σίγουρη πως θες να τελειώσεις τη φράση σου, Γκρέιντζερ;» Ο
Ντράκο Μαλφόι είχε
γλιστρήσει πίσω από την πόρτα, ακολουθούμενος από τον Κράμπε και
τον Γκόιλ. Στο χλομό,
επικριτικό πρόσωπο του ΖωγραφιΖόταν η κακία. «Δυστυχώς είμαι
αναγκασμένος να αφαιρέσω
μερικούς βαθμούς από το Γκρίφιντορ και το Χάφλπαφλ», είπε
αργόσυρτα.
«Μόνο οι καθηγητές μπορούν να αφαιρέσουν βαθμούς από τους
κοιτώνες, Μαλφόι», του θύμισε
ο Έρνι.
«Ξέρω πολύ καλά ότι οι επιμελητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν
βαθμούς ο ένας από τον
άλλον», τον ειρωνεύτηκε ο Ντράκο Μαλφόι. Ο Κράμπε κι ο Γκόιλ
χασκογέλασαν. «Αλλά τα μέλη
του πειθαρχικού σώματος...»
«Του ποιου;» ρώτησε κοφτά η Ερμιόνη.
«Του πειθαρχικού σώματος, ΓκρέινίΖερ», επανέλαβε ο Μαλφόι
δείχνοντας ένα μικρό ασημένιο
«Π» καρφιτσωμένο πάνω από το σήμα του επιμελητή. «Ένα επίλεκτο
σώμα μαθητών, που είναι
θερμοί υποστηρικτές του υπουργείου και τους διάλεξε η ίδια η
καθηγήτρια Άμπριτζ. Τέλος
πάντων, τα μέλη του πειθαρχικού σώματος μπορούν να αφαιρέσουν
βαθμούς... γι' αυτό,
Γκρέιντζερ, μείον πέ572
ντε. για τους χυδαίους χαρακτηρισμούς που αφορούν στη νέα μας
διευθύντρια. Πέντε κι εσύ,
Μακμίλαν, γιατί μου αντιμίλησες. Πέντε, Πότερ, γιατί δε σε χωνεύω.
Ουέσλι, κρέμεται το
πουκάμισο σου, πάρε κι εσύ άλλους πέντε. Α, ξέχασα! Εσύ,
Γκρέιντζερ, είσαι λασποαίματη, καν'
τους δέκα».
Ο Ρον τράβηξε το ραβδί του αλλά η Ερμιόνη το έσπρωξε ψιθυρίΖοντας: «Μη!»
«Σοφή κίνηση, Γκρέιντζερ», κοντανάσανε ο Μαλφόι. «Νέα
διευθύντρια... νέα εποχή... να είσαι
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καλό παιδί, Πότερ... Ρον Ουέσλι βασιλιά μας.,.» είπε κορόίδευτικά
κι απομακρύνθηκε με τους φίλους του ξεκαρδισμένος στα γέλια.
«Μπλόφαρε», είπε αναστατωμένος ο Έρνι. «Αποκλείεται να έχει το
δικαίωμα να αφαιρεί
βαθμούς... είναι γελοίο... θα τίναζε στον αέρα το σύστημα των
επιμελητών».
Αλλά ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη στράφηκαν αυτόματα προς το μέρος
των γιγάντιων κλεψύδρων,
στις ειδικές κόγχες στον τοίχο πίσω τους, που καταμετρούσαν τους
βαθμούς των κοιτώνων. Το
Γκρί-φιντορ και το Ράβενκλοου ήταν στο ίδιο επίπεδο εκείνο το
πρωί. Καθώς κοίταΖαν, κάμποσα
πετραδάκια αναπήδησαν από τις κάτω γυάλες, μειώνοντας το
περιεχόμενο τους. Μάλιστα, η μόνη
κλεψύδρα που φαινόταν ανέπαφη ήταν του Σλίθεριν.
«Το προσέξατε κι εσείς;» ακούστηκε η φωνή του Φρεντ. Αυτός κι ο
Τζορτζ μόλις είχαν κατέβει
από τη μαρμάρινη σκάλα και πλησίασαν τον Χάρι, τον Ρον, την
Ερμιόνη και τον Έρνι, που
στέκονταν μπροστά στις κλεψύδρες.
«Ο Μαλφόι μόλις μας αφαίρεσε καμιά πενηνταριά βαθμούς», είπε
εξοργισμένος ο Χάρι, καθώς
έβλεπαν κι άλλα πετραδάκια να αφαιρούνται από την κλεψύδρα του
Γκρίφιντορ.
«Ναι, κι εμάς στο διάλειμμα προσπάθησε να μας αφαιρέσει βαθμούς ο
Μόνταγκ», τους
πληροφόρησε ο Τζορτζ.
«Τι εννοείς προσπάθησε;» ρώτησε βιαστικά ο Ρον.
«Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φράση του», τους εξήγησε ο Φρεντ,
«γιατί τον πετάξαμε στην
ντουλάπα εξαφάνισης, στον πρώτο όροφο».
Η Ερμιόνη αναστατώθηκε. «Τώρα θα μπλέξετε άσχημα!»
«Κάτσε πρώτα να επανεμφανιστεί ο Μόντανκ. θα κάνει Βδομάδες, δεν
ξέρω πού τον στείλαμε»,
είπε με άνεση ο Φρεντ. «Τέλος
573
πάντων... αποφασίσαμε πως από δω και πέρα δε μας ενδιαφέρει αν θα
μπλέξουμε».
«Ποτέ δε σας ενδιέφερε», επισήμανε η Ερμιόνη.
«Κάνεις λάθος», αντέτεινε ο Τζορτζ. «Δεν έχουμε πάρει ποτέ
αποβολή, έτσι δεν είναι;»
«Ποτέ δεν παρατραβήξαμε το σκοινί, κατάλαβες;» είπε κι ο Φρεντ.
«Μπορεί να κάναμε κάποιες σκανταλιές...» άρχισε να λέει ο Τζορτζ.
«...αλλά ξέραμε πού να σταματήσουμε πριν προκαλέσουμε κοσμοχαλασιά», ολοκλήρωσε την
πρόταση ο Φρεντ.
«Ενώ τώρα;» είπε διστακτικά ο Ρον.
«Τώρα...» έκανε ο Τζορτζ.
«... που έφυγε ο Ντάμπλντορ...» συνέχισε ο Φρεντ.
«...νομίΖουμε ότι η κοσμοχαλασιά...» πρόσθεσε ο Τζορτζ.
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«...είναι ότι χρειάΖεται η καινούργια, αγαπητή μας διευθύντρια»,
κατέληξε ο Φρεντ.
«Δεν πρέπει!» ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Σε καμία περίπτωση! Γυρεύει
αφορμή να σας αποβάλει!»
«Δεν κατάλαβες, Ερμιόνη», της χαμογέλασε ο Φρεντ. «Δε θέλουμε να
μείνουμε, θα φεύγαμε αυτή
τη στιγμή, αν δεν ήμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε εκδίκηση για τον
Ντάμπλντορ. Λοιπόν»,
κοίταξε το ρολόι του, «σε λίγο αρχίσει η πρώτη φάση. Καλύτερα να
πάτε για φαγητό στη μεγάλη
τραπεΖαρία, ώστε να δουν οι καθηγητές ότι δεν έχετε καμιά ανάμειξη
σε όλα αυτά».
«Καμιά ανάμειξη σε όλα αυτά;» επανέλαβε ανήσυχα η Ερμιόνη.
«θα δεις», είπε ο Τζορτζ. «Πηγαίνετε».
Οι δίδυμοι έκαναν μεταβολή και χάθηκαν ανάμεσα στο μπουλούκι των
παιδιών που κατέβαιναν
τις σκάλες. Ο Έρνι μουρμούρισε φοβισμένος ότι ήθελε να τελειώσει
μια εργασία για τις μεταμορφώσεις κι έγινε καπνός.
«Πάμε να φύγουμε από δω», είπε νευρικά η Ερμιόνη. «Για καλό και
για κακό...»
«Σωστά», συμφώνησε ο Ρον.
Μπήκαν και οι τρεις τους στη μεγάλη τραπεΖαρία, αλλά πριν προλάβει
καλά καλά ο Χάρι να
κοιτάξει τα λευκά σύννεφα που έτρεχαν γοργά στη μαγική οροφή,
κάποιος τον χτύπησε στον
ώμο. Γύρισε και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Φιλτς τον
επιστάτη. Οπισθοχώρησε
βιαστικά ήταν καλύτερα να έχει τον Φιλτς σε απόσταση.
574
«θέλει να σε δει η διευθύντρια, Πότερ», είπε χαιρέκακα εκείνος.
«Δεν το έκανα εγώ», είπε σαν χαΖός ο Χάρι, γιατί το μυαλό του πήγε
αμέσως στη σκανταλιά που
ετοίμαΖαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ.
Το προγούλι του Φιλτς τρεμουλιασε από ένα βουβό γέλιο. «Ένοχη
συνείδηση, ε;» είπε
ξεφυσώντας. «Ακολούθησε με».
Ο Χάρι έριξε μια ματιά στον Ρον και στην Ερμιόνη, που τον κοίΤαζαν
ανήσυχοι. Ανασήκωσε τους
ώμους κι ακολούθησε τον Φιλτς στο χολ της εισόδου, κόντρα στο
ρεύμα των πεινασμένων
μαθητών.
Ο επιστάτης ήταν στα κέφια του σιγοτραγουδούσε μεσ' από τα δόντια
του καθώς ανέβαιναν τη
μαρμάρινη σκάλα. Μόλις έφτασαν στο πρώτο κεφαλόσκαλο, είπε:
«Άλλαξαν τα πράγματα εδώ
μέσα, Πότερ».
«Το πρόσεξα», απάντησε ψυχρά ο Χάρι.
«Ναι... Χρόνια και χρόνια έλεγα στον Ντάμπλντορ πως ήταν
υπερβολικά επιεικής μαΖί" σας»,
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συνέχισε ο Φιλτς με ένα μοχθηρό χαμόγελο. «Δε θα ρίχνατε,
βρομόπαιδα, δύσοσμους σβόλους,
αν ξέρατε ότι έχω το δικαίωμα να σας μαστιγώσω, έτσι δεν είναι;
Ούτε οδοντοφόρα φρίσμπι, αν
μπορούσα να σας κρεμάσω ανάποδα στο γραφείο μου. Αλλά μόλις
δημοσιευτεί το Εκπαιδευτικό
Διάταγμα υπ' αριθμόν 29, θα σας βάλω τα δυο πόδια σ' ένα
παπούτσι... και η διευθύντρια,
επίσης, Ζήτησε από τον υπουργό να υπογράψει την εντολή αποβολής
του Πιβς... Α, θ' αλλάξουν
πολύ τα πράγματα τώρα που πήρε εκείνη το τιμόνι...»
Ο Χάρι αντιλήφθηκε ότι η Άμπριτζ έκανε ότι περνούσε απ' το χέρι
της για να πάρει με το μέρος
της τον Φιλτς, και το χειρότερο ήταν ότι θα αποδεικνυόταν
πολύτιμος σύμμαχος οι γνώσεις του
για τους μυστικούς διαδρόμους και τις κρυψώνες του σχολείου
μπορούσαν να συναγωνιστούν
μόνο των δίδυμων Ουέσλι.
«Φτάσαμε», είπε. Χτύπησε τρεις φορές την πόρτα της καθηγήτριας
Άμπριτζ, άνοιξε και πέρασε
μέσα. «Σας έφερα τον Πότερ, κυρία διευθύντρια».
Ο χώρος που ο Χάρι γνώριΖε τόσο καλά από τις αναρίθμητες τιμωρίες
του δεν είχε αλλάξει
καθόλου, εκτός από μια μεγάλη ξύλινη πλακέτα πάνω στο γραφείο της
Άμπριτζ όπου με
χρυσαφιά γράμματα αναγραφόταν η λέξη: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ. Επίσης, μ' ένα
σφίξιμο στην καρδιά
είδε πως η Αστραπή του και οι Σαρώστρες του Φρεντ και του Τζορτζ
ήταν δεμένες με αλυσίδες
και λουκέτα σε μια χοντρή σιδερένια μπάρα στον τοίχο πίσω από το
γραφείο της.
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Η Άμπριτζ καθόταν κι έγραφε κάτι σε μια ρόζ περγαμηνή, αλλά μόλις
μπήκαν, τους κοίταξε μ' ένα
πλατύ χαμόγελο.
«Ευχαριστώ, Άργκους», είπε γλυκά.
«Τίποτα, κυρία, τίποτα», ψιθύρισε ο Φιλτς με τη βαθύτερη υπόκλιση
που του επέτρεπαν οι
ρευματισμοί του, και βγήκε πισωπατώντας.
«Κάθισε», πρόσταξε κοφτά η Άμπριτζ τον Χάρι, δείχνοντας του
μια καρέκλα.
Το αγόρι κάθισε. Εκείνη συνέχισε να γράφει. Ο Χάρι κοίταξε τα
πιάτα με τα κακάσχημα γατάκια
πάνω από το γραφείο της, ενώ αναρωτιόταν ποιο νέο μαρτύριο του
ετοίμαΖε.
«Λοιπόν», είπε ύστερα από λίγο η Άμπριτζ αφήνοντας την πένα της
έμοιαΖε με βάτραχο που
ετοιμάΖεται να καταβροχθίσει μια Ζουμερή μύγα. «Τι θα πιεις;»
«Ορίστε;» έκανε ο Χάρι σίγουρος πως παράκουσε.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Τι θα πιεις, κύριε Πότερ;» είπε χαμογελώντας ακόμη πιο πλατιά.
«Τσάί; Καφέ; Χυμό
κολοκύθας;»
Σε κάθε ρόφημα που ανέφερε, χτυπούσε το κοντό ραβδί της κι
εμφανιΖόταν πάνω στο γραφείο
της ανάλογα ένα φλιτζάνι ή ποτήρι.
«Τίποτα, ευχαριστώ», έκανε ο Χάρι.
«θέλω να πιεις κάτι μαΖί" μου», του είπε με επικίνδυνα
μελιστάλαχτη φωνή. «Διάλεξε κάτι».
«Ε, καλά... τσάί», ανασήκωσε τους ώμους του ο Χάρι.
Η Άμπριτζ σηκώθηκε και πρόσθεσε με τελετουργικές κινήσεις γάλα,
έχοντας την πλάτη γυρισμένη
προς το μέρος του. Έπειτα έκανε το γύρο του γραφείου της και του
πρόσφερε το φλιτζάνι με ένα
δυσοίωνα γλυκό χαμόγελο.
«Ορίστε», είπε καθώς του το έδινε. «Πιες το πριν κρυώσει. Και
τώρα... νομίΖω πως πρέπει να
κάνουμε μια κουβεντούλα οι δυο μας μετά τα δυσάρεστα γεγονότα της
χθεσινής νύχτας».
Ο Χάρι έμεινε αμίλητος.
Εκείνη κάθισε στο γραφείο της και περίμενε. Πέρασαν κάμποσες
στιγμές σιωπής και, τέλος, είπε
πρόσχαρα: «Πιες, λοιπόν!»
Ο Χάρι έφερε στα χείλη το φλιτζάνι του και αμέσως το κατέβασε
απότομα. Ένα από τα απαίσια
Ζωγραφιστά γατάκια πίσω από το γραφείο της είχε μεγάλα στρογγυλά
γαλαΖία μάτια σαν το
μαγικό μάτι του Μούντι σκέφτηκε ξαφνικά τι θα έλεγε ο Τρελομάτης,
αν άκουγε ότι ο Χάρι ήπιε
κάτι που του πρόσφερε ένας ορκισμένος εχθρός του.
576
577
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Άμπριτζ που τον παρατηρούσε, «θέλεις
Ζάχαρη;»
«Όχι», είπε ο Χάρι.
Σήκωσε πάλι το φλιτζάνι του κι έκανε ότι πίνει μια γουλιά, μα είχε
τα χείλη σφαλιστά. Το χαμόγελο
της Άμπριτζ έγινε ακόμη πιο πλατύ.
«Ωραία», ψιθύρισε, «θαυμάσια. Και τώρα...» έσκυψε προς το μέρος
του. «Πού είναι ο Άλμπους
Ντάμπλντορ;»
«Δεν έχω ιδέα», απάντησε ευθύς ο Χάρι.
«Πιες, πιες», είπε η Άμπριτζ χωρίς να σβήσει το χαμόγελο απ' τα
χείλη της. «Και τώρα, κύριε
Πότερ, τέρμα τα παιχνίδια. Ξέρω ότι ξέρεις πού πήγε ο Ντάμπλντορ.
Εσείς οι δυο τα είχατε κάνει
πλακάκια από την πρώτη στιγμή. Αναλογίσου τη θέση σου, κύριε
Πότερ...»
«Δεν ξέρω πού βρίσκεται», έκανε ο Χάρι. Έπειτα καμώθηκε ότι πίνει.
«Πολύ καλά», είπε δυσαρεστημένη η Άμπριτζ. «Τότε, πες μου πού
βρίσκεται ο Σείριος Μπλακ».
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Ο Χάρι ένιωσε σαν να αναποδογύρισε το στομάχι του και το χέρι του
άρχισε να τρέμει, με
αποτέλεσμα να κροταλίσει το φλιτζάνι στο πιατάκι που κρατούσε. Το
έφερε πάλι στο στόμα του,
κλείνοντας σφιχτά τα χείλη του, και μερικές σταγόνες του τσαγιού
στάλαξαν στο μανδύα του.
«Δεν ξέρω», είπε βιαστικά.
«Κύριε Πότερ», είπε η Άμπριτζ, «σου θυμίΖω ότι τον Οκτώβρη ήμουν
εγώ η ίδια που παραλίγο να
συλλάβω τον καταΖητούμενο Μπλακ στο τζάκιτου Γκρίφιντορ. Ξέρω πολύ
καλά ότι συνάντησε
εσένα, κι αν είχα αποδείξεις, δε θα κυκλοφορούσε κανείς σας σήμερα
ελεύθερος, να είσαι
σίγουρος. Επαναλαμβάνω, κύριε Πότερ... πού είναι ο Σείριος Μπλακ;»
«Δεν ξέρω», απάντησε δυνατά ο Χάρι. «Δεν έχω ιδέα». Κοιτάχτηκαν με
τέτοια ένταση, που ο
Χάρι ένιωσε τα μάτια του να δακρύΖουν. Ύστερα η Άμπριτζ σηκώθηκε.
«Πολύ καλά, Πότερ, αυτή τη φορά θα σε πιστέψω, αλλά σε
προειδοποιώ: έχω πίσω μου τη
δύναμη του υπουργείου. Όλα τα κανάλια επικοινωνίας προς και από
αυτό το σχολείο,
επιτηρούνται. Ένας ρυθμιστής του Δικτύου Μαγικής Ροής παρακολουθεί
όλες τις φωτιές του
"Χόγκουαρτς"... εκτός βέβαια από τη δική μου. Το νεοσυσταθέν
πειθαρχικό σώμα ανοίγει και
διαβάΖει όλα τα γράμματα που έρχονται
και φεύγουν από το κάστρο. Κι ο κύριος Φιλτς παρακολουθεί όλους
τους μυστικούς διαδρόμους.
Αν σε τσακώσω να...»
ΜΠΟΥΜ!
Το δάπεδο τραντάχτηκε ξαφνικά. Η Άμπριτζ γλίστρησε κι αρπάχτηκε
τρομαγμένη από το γραφείο
για να μη χάσει την ισορροπία της.
«Τι ήταν...;»
ΚοίταΖε προς την πόρτα. Ο Χάρι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία κι
άδειασε το φλιτΖάνι του στο
πλησιέστερο βάΖΟ με αποξηραμένα λουλούδια. Λίγους ορόφους πιο κάτω
ακούγονταν
τρεχαλητά και στριγκλιές.
«Τώρα πήγαινε στην τραπεΖαρία για φαγητό, Πότερ!» φώναξε η
Άμπριτζ. Έπειτα άρπαξε το
ραβδί της κι έφυγε τρέχοντας.
Ο Χάρι την άφησε να περάσει μπροστά και, κατόπιν, την ακολούθησε,
περίεργος να δει από πού
προερχόταν όλη η φασαρία.
Δε δυσκολεύτηκε να το ανακαλύψει. Έναν όροφο πιο κάτω επικρατούσε
πανδαιμόνιο. Κάποιοι (ο
Χάρι φανταΖόταν ποιοι) είχαν πυροδοτήσει μια τεράστια κούτα με
μαγικά πυροτεχνήματα.
Δράκοι που αποτελούνταν από πράσινες και χρυσαφιές σπίθες πετούσαν
στους διαδρόμους
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ξερνώντας φλόγες και προκαλώντας εκρήξεις ρόζ περιστρεφόμενα
πυροτεχνήματα με διάμετρο
ενάμισι μέτρο στριφογϋρίΖαν απειλητικά στον αέρα σαν ιπτάμενοι
δίσκοι ρουκέτες με μακριές
ουρές από λαμπερά ασημιά αστέρια φαλτσάρι-ζαν στους τοίχους
βεγγαλικά εκτοξεύονταν,
γράφοντας με τις τροχιές τους βρισιές στον αέρα. Όπου κι αν γύριΖε
το βλέμμα του ο Χάρι,
κροτίδες έσκαγαν σαν νάρκες αλλά, αντί στη συνέχεια να
εξασθενήσουν και να σβήσουν, αυτά τα
πυροτεχνικά θαύματα όσο περισσότερο τα κοίταΖε τόσο αποκτούσαν
μεγαλύτερη ενέργεια και
ταχύτητα.
Ο Φιλτς κι η Άμπριτζ στέκονταν σαν μαρμαρωμένοι από τον τρόμο στη
μέση της σκάλας. Καθώς
κοίταΖε ο Χάρι, ένα τεράστιο περιστρεφόμενο πυροτέχνημα σαν
ιπτάμενος δίσκος αποφάσισε ότι
χρειαΖόταν περισσότερο χώρο να ελιχθεί κατευθύνθηκε προς την
Άμπριτζ και τον Φιλτς μ' έναν
ανατριχιαστικό συριγμό. Εκείνοι έσκυψαν ουρλιάΖοντας τρομαγμένοι
και το πυροτέχνημα πέρασε
πάνω από τα κεφάλια τους και βγήκε στο πάρκο από ένα παράθυρο. Στο
μεταξύ, κάμποσοι
δράκοι και μια τεράστια βυσσινιά νυχτερίδα που έβγαΖε καπνούς
βρήκαν διέξοδο στο βάθος του
διαδρόμου από μιαν ανοιχτή πόρτα και το 'σκασαν στο δεύτερο όροφο.
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«Γρήγορα, Φιλτς, γρήγορα!» τσίριξε η Άμπριτζ. «θα διασκορπιστούν
σε όλο το σχολείο αν δεν
κάνουμε κάτι... Αποχαυνώσιους/»
Ένας πίδακας κόκκινου φωτός ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού
της και χτύπησε μια
ρουκέτα. Εκείνη όμως, αντί να παγώσει στον αέρα, εξερράγη με τόση
δύναμη ώστε άνοιξε τρύπα
στο πορτρέτο μιας μάγισσας με γλυκανάλατο ύφος που εικονιζοταν σε
ένα ξέφωτο η μάγισσα
μόλις που πρόλαβε να το βάλει στα πόδια και να εμφανιστεί λίγες
στιγμές αργότερα στριμωγμένη
στο διπλανό πίνακα, όπου δύο μάγοι που έπαιΖαν χαρτιά σηκώθηκαν
βιαστικά για να της κάνουν
χώρο.
«Μην τα αποχαυνώνεις, Φιλτς!» φώναξε θυμωμένη η Άμπριτζ σαν να
είχε κάνει αυτός το
αποχαυνωτικό ξόρκι.
«Μάλιστα, κυρία διευθύντρια», είπε ο Φιλτς, ο οποίος όμως ήταν
Σκουίμπ κι έτσι κι αλλιώς δεν
μπορούσε να κάνει μάγια. Έτρεξε σε ένα διπλανό ντουλάπι, έβγαλε
μια σκούπα κι άρχισε να
κυνηγάει τα πυροτεχνήματα που πετούσαν στον αέρα μέσα σε λίγα
λεπτά η ψάθινη σκούπα είχε
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αρπάξει φωτιά.
Ο Χάρι δεν ήθελε να δει άλλα κρατώντας την κοιλιά του απ' τα
γέλια, έτρεξε σκυφτός σε μια
ταπισερίλίγο πιο κάτω στο διάδρομο, πίσω από την οποία ήξερε πως
ήταν κρυμμένη μια πόρτα.
Μόλις μπήκε μέσα, βρήκε τον Φρεντ και τον Τζορτζ κρυμμένους εκεί,
να αφουγκράζονται τις
φωνές της Άμπριτζ και του Φιλτς σκασμένοι κι αυτοί στα γέλια.
«Εντυπωσιακό», ψιθύρισε ο Χάρι. «Πολύ εντυπωσιακό... Εσείς θα
αφήσετε άνεργο το δόκτορα
Φίλιμπαστερ...»
«Γιούπι», ψιθύρισε ο Τζορτζ σφουγγίΖοντας τα μάτια του, που είχαν
δακρύσει από τα γέλια.
«ΕλπίΖω τώρα να δοκιμάσει το ξόρκι εξαφάνισης... ΔεκαπλασιάΖονται
κάθε φορά που το κάνεις».
Όλο εκείνο το απόγευμα τα πυροτεχνήματα συνέχισαν να αναφλέγονται
και να εξαπλώνονται σε
όλο το σχολείο. Παρόλο που προκαλούσαν φοβερή αναστάτωση, ειδικά
οι κροτίδες, οι άλλοι καθηγητές δεν έδειχναν να νοιάΖονται ιιδιαίτερα.
«Για δες», έκανε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μ' ένα σαρδόνιο
χαμόγελο όταν εισέβαλε ένας
δράκος μέσα στην τάξη της, ξερνώντας φλόγες και δυνατούς κρότους.
«Δεσποινίς Μπράουν,
μπορείς να πας, σε παρακαλώ, στην κυρία διευθύντρια και να της
πεις ότι μπήκε ένα
πυροτέχνημα στην τάξη μας;»
Το αποτέλεσμα ήταν η καθηγήτρια Άμπριτζ να περάσει το πρώτο της
απόγευμα ως διευθύντρια
απαντώντας στα καλέσματα των άλλων καθηγητών και τρέχοντας πάνωκάτω σε όλο το σχολείο,
διότι οι συνάδελφοι της ισχυρίζονταν πως δεν μπορούσαν να τα
διώξουν από τις τάξεις χωρίς τη
βοήθεια της. Όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι και κίνησαν για
τον κοιτώνα του Γκρίφιντορ, ο
Χάρι είδε, με μεγάλη ευχαρίστηση, μια ξεμαλλιασμένη και
μπαρουτοκα-πνισμένη Άμπριτζ να
βγαίνει κάθιδρη από την αίθουσα του καθηγητή Φλίτγουικ.
«Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Άμπριτζ», είπε ο καθηγητής με τη λεπτή,
διαπεραστική φωνή του.
«θα μπορούσα να τα διώξω μόνος μου, φυσικά, αλλά δεν ήξερα αν έχω
τη δικαιοδοσία». Κι
έκλεισε την πόρτα με ένα πλατύ χαμόγελο.
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ ανακηρύχθηκαν ήρωες εκείνο το βράδυ στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ.
Ακόμη κι η Ερμιόνη στριμώχτηκε μέσα στο πλήθος για να τους δώσει
συγχαρητήρια.
«Ήταν καταπληκτικά πυροτεχνήματα», είπε με θαυμασμό.
«Ευχαριστούμε», της απάντησε έκπληκτος κι ευχαριστημένος ο Τζορτζ.
«ΟνομάΖονται
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Εμπρηστικά Εκρηκτικά Πυροτεχνήματα Ουέ-σλι. Το μόνο πρόβλημα είναι
ότι εξαντλήσαμε όλο
μας το απόθεμα και τώρα πρέπει να ξαναρχίσουμε από το μηδέν».
«ΆξιΖε όμως τον κόπο», είπε ο Φρεντ που έπαιρνε παραγγελίες από
τους ενθουσιασμένους
συμμαθητές του. «Αν θέλεις, Ερμιόνη, να μπεις στη λίστα αναμονής,
το απλό εκρηκτικό σετ κάνει
πέντε γαλέρες και το φλογοβόλο ντελούξ είκοσι».
Η Ερμιόνη γύρισε στο τραπέΖΙ όπου κάθονταν ο Χάρι και ο Ρον. Τους
βρήκε να κοιτάΖουν τις
σάκες τους σαν να ήλπίΖαν ότι θα βγουν οι εργασίες τους και θα
αρχίσουν να γράφονται μόνες
τους.
«Ας ξεκουραστούμε απόψε», πρότεινε κεφάτα η Ερμιόνη, καθώς
περνούσε έξω από το
παράθυρο μια ρουκέτα με ασημιά ουρά. «Άλλωστε, την Παρασκευή
αρχίσουν οι διακοπές του
Πάσχα και θα έχουμε όλο το χρόνο να μελετήσουμε».
Ο Ρον την κοίταξε δύσπιστα. «Μήπως είσαι άρρωστη;»
«Τώρα που το ανέφερες», συνέχισε πρόσχαρα η Ερμιόνη, «αισθάνομαι
κάπως... πώς να το πω...
επαναστάτρια».
Μια ώρα αργότερα, όταν ο Χάρι και ο Ρον ανέβηκαν για ύπνο,
ακούγονταν ακόμη οι μακρινοί
κρότοι των πυροτεχνημάτων καθώς ο Χάρι γδυνόταν, πέρασε έξω από
τον πύργο ένα βεγγαλικό
που σχημάτιΖε τη λέξη ΜΠΟΥ\
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Ο Χάρι ξάπλωσε στο κρεβάτι του και χασμουρήθηκε. Χωρίς τα γυαλιά
του, έβλεπε θαμπά τα
πυροτεχνήματα που περνούσαν από το παράθυρο έμοιαΖαν με λαμπερά
σύννεφα, πανέμορφα
και μυστηριώδη στο σκοτεινό φόντο του ουρανού. Γύρισε στο πλευρό
κι αναρωτήθηκε πώς να
ένιωθε η Άμπριτζ μετά την πρώτη της μέρα ως διευθύντρια και πώς θα
αντιδρούσε ο Φαντζ, όταν
θα μάθαινε ότι στο σχολείο επικράτησε ατμόσφαιρα γενικής διάλυσης.
Χαμογελώντας κάτω απ'
τα μουστάκια του, έκλεισε τα μάτια του...
Οι κρότοι και τα σφυρίγματα των πυροτεχνημάτων που είχαν διαφύγει
στο πάρκο γίνονταν όλο
και πιο απόμακροι... ή ίσως απομακρυνόταν εκείνος...
Βρέθηκε στο διάδρομο που οδηγούσε στο Τμήμα Μυστηρίων. Έτρεξε στη
μαύρη πόρτα... αχ,
μακάρι να είναι ανοιχτή... να είναι ανοιχτή...
Ήταν ανοιχτή. Βρέθηκε ξανά στο στρογγυλό δωμάτιο με τις
πανομοιότυπες πόρτες... το διέσχισε,
άπλωσε το χέρι του σε μία κι αυτή άνοιξε...
Τώρα μπήκε σε ένα μακρύ ορθογώνιο δωμάτιο όπου ακουγόταν ένα
παράξενο μεταλλικό τικ-τακ.
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Στους τοίχους χόρευαν μικρές κηλίδες φωτός, μα δε στάθηκε να το
ερευνήσει... έπρεπε να συνεχίσει...
Στο βάθος υπήρχε μια πόρτα... άνοιξε μόλις την άγγιξε... Και τώρα
βρισκόταν σε ένα
μισοσκότεινο δωμάτιο, μεγάλο και ψηλό σαν εκκλησία, γεμάτο με
αλλεπάλληλες σειρές ραφιών
πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένες μικρές, γυάλινες, σκονισμένες
σφαίρες ... Η καρδιά του
Χάρι σκίρτησε από έξαψη... ήξερε πού έπρεπε να πάει... Έτρεξε αλλά
τα βήματα του δεν έκαναν
κανένα θόρυβο στο τεράστιο έρημο δωμάτιο...
Υπήρχε κάτι σ' αυτή την αίθουσα που το ήθελε πάρα πολύ...
Κάτι που ήθελε ο ίδιος... ή που το ήθελε κάποιος άλλος...
Τον πονούσε το σημάδι του.
ΜΠΑΜ!
Ο Χάρι πετάχτηκε από τον ύπνο του μπερδεμένος και θυμωμένος. Στο
σκοτεινό κοιτώνα
ακούγονταν γέλια.
«Τζάμι!» είπε ο Σίμους που η σιλουέτα του διαγραφόταν στο
παράθυρο. «ΝομίΖω ότι ένα
περιστρεφόμενο πυροτέχνημα συγκρούστηκε με μια ρουκέτα κι ενώθηκαν
σε ένα, ελάτε να δείτε!»
Ο Χάρι άκουσε τον Ρον και τον Ντιν να σηκώνονται από τα κρεβάτια
τους για να δουν καλύτερα.
Εκείνος έμεινε ασάλευτος κι αμίλητος ένιωσε να υποχωρεί σιγά σιγά
ο πόνος στο σημάδι του και
να τον πλημμυρίσει απογοήτευση. Αισθανόταν σαν να του άρπαξαν μια
θεσπέσια λιχουδιά μεσ'
απ' τα χέρια... Είχε φτάσει τόσο κοντά αυτή τη φορά...
Τώρα, μπροστά από τα παράθυρα του κοιτώνα του Γκρίφιντορ περνούσαν
αστραφτερά ρόζ και
ασημιά φτερωτά γουρουνάκια. Ο Χάρι χαλάρωσε κι άκουγε τα
επιφωνήματα θαυμασμού από
τους κοιτώνες των κάτω ορόφων. Το στομάχι του σφίχτηκε καθώς
θυμήθηκε ότι την επόμενη
μέρα είχε σφραγισματική.
Ο Χάρι πέρασε όλη την άλλη μέρα τρέμοντας στη σκέψη του πώς θα
αντιδρούσε ο Σνέιπ, όταν
ανακάλυπτε ότι, στο όνειρο του, είχε διεισδύσει βαθύτερα στα άδυτα
του Τμήματος Μυστηρίων.
Συνειδητοποίησε με ένα κύμα ενοχής ότι δεν είχε εξασκηθεί στη
σφραγισματική μετά το τελευταίο
μάθημα έγιναν τόσο πολλά από τότε που έφυγε ο Ντάμπλντορ κι ήταν
σίγουρος πως δε θα
κατάφερνε να αδειάσει το μυαλό του ακόμη κι αν προσπαθούσε.
Ωστόσο, αμφέβαλλε κατά πόσο
θα δεχόταν ο Σνέιπ αυτή τη δικαιολογία.
Προσπάθησε να κάνει λίγη εξάσκηση στα διαλείμματα, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Η Ερμιόνη τον
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διέκοπτε, ρωτώντας τι του συνέβαινε κάθε φορά που βυθιζόταν στη
σιωπή, πασχίζοντας να
διώξει κάθε σκέψη και συναίσθημα από το μυαλό του κι άλλωστε δεν
ήταν και η πιο πρόσφορη
στιγμή να αδειάσει το μυαλό του όταν οι καθηγητές έκαναν ερωτήσεις
επαναλήψεων στην τάξη.
Μετά το βραδινό φαγητό, κίνησε για το μπουντρούμι του Σνέιπ
προετοιμασμένος για το
χειρότερο. Καθώς διέσχίΖε όμως το χολ της εισόδου, έτρεξε προς το
μέρος του η Τσο.
«Έλα από δω», είπε ο Χάρι, χαρούμενος που βρήκε δικαιολογία να
αναβάλει τη συνάντηση με
τον Σνέιπ, και της έδειξε τη γωνιά με τις γιγάντιες κλεψύδρες. Του
Γκρίφιντορ κόντευε να αδειάσει.
«Είσαι καλά; Δε σε ρώτησε η Άμπριτζ για τους Σίγμα-Νι, έτσι;»
«Όχι, όχι», είπε βιαστικά η Τσο. «Απλώς... ήθελα να σου πω... Ποτέ
δε φανταΖόμουν, Χάρι, ότι η
Μαριέτα θα...»
«Δεν πειράζει», την έκοψε βαρύθυμα ο Χάρι. Πίστευε ότι η Τσο θα
έπρεπε να διαλέγει πιο
προσεκτικά τις φίλες της το γεγονός ΟΏ η Μαριέτα βρισκόταν ακόμη
στο αναρρωτήριο και η
κυρία Πόμφρι
582583
δεν είχε καταφέρει μέχρι στιγμής να εξαφανίσει τα σπυριά ήταν
μικρή παρηγοριά.
«Είναι θαυμάσιο κορίτσι», είπε η Τσο. «Απλώς έκανε ένα Λάθος...»
Ο Χάρι δεν πίστευε στ' αφτιά του.
«Είναι θαυμάσιο κορίτσι κι έκανε απλώς ένα λάθος; Μας κάρφωσε
ΟΛους, κι εσένα την ίδια!»
«Ναι, αΛΛά... τεΛικά, δεν πάθαμε και τίποτα, έτσι δεν είναι;» είπε
ιικέτευτικά η Τσο. «Ξέρεις, η
μαμά της εργάΖεται στο υπουργείο και είναι ποΛύ δύσκοΛο γι'
αυτήν...»
«Κι ο μπαμπάς του Ρον εργαζεται στο υπουργείο!» αντέτεινε
θυμωμένος ο Χάρι. «Και, αν
πρόσεξες, στο δικό του πρόσωπο δεν είναι γραμμένη η Λέξη καρφί...»
«γι' αυτό ευθύνεται η Ερμιόνη Γκρέιντζερ και τα απαίσια ξόρκια
της», θύμωσε η Τσο. «Έπρεπε να
μας πει πως μάγεψε τη Λίστα...»
«Εγώ νομίΖω πως ήταν μεγαΛοφυής η ιδέα της», είπε ψυχρά ο Χάρι.
Το πρόσωπο της Τσο φλογίστηκε, τα μάτια της άστραψαν.
«Α, ναι, ξέχασα... εφόσον ήταν ιδέα της ποΛυαγαπημένης σου
Ερμιόνης...»
«Μην αρχίσεις πάΛι να κΛαις», την προειδοποίησε ο Χάρι. «Δεν
πρόκειται!» του φώναξε.
«Α... ωραία... Μου φτάνουν οι σκοτούρες μου...»
«Τότε, να μη σε σκοτίσω άΛΛο!» είπε εξοργισμένη η Τσο κι έφυγε
παρατώντας τον σύξυΛο.
Ο Χάρι κατέβηκε στο μπουντρούμι του Σνέιπ Βράζοντας από το κακό
του. ΜοΛονότι ήξερε ότι ο
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Σνέιπ θα διείσδυε ποΛύ πιο εύκοΛα στο μυαΛό του αν ήταν θυμωμένος
κι αγανακτισμένος, το
μόνο που μπορούσε να σκεφτεί, καθώς κατέβαινε τις σκάΛες, ήταν
μερικές πλη-ρωμένες
απαντήσεις που θα μπορούσε να είχε δώσει στην Τσο.
«Άργησες, Πάτερ», του είπε παγερά ο Σνέιπ, καθώς το αγόρι έκΛεινε
πίσω του την πόρτα.
Στεκόταν με την πλάτη γυρισμένη κι έβγαΖε, όπως πάντα, κάποιες από
τις σκέψεις του για να τις
τοποθετήσει προσεκτικά στην κιβωτό των στοχασμών του ΝτάμπΛντορ.
Απίθωσε την τεΛευταία
ασημιά κλωστή στη ρηχή πέτρινη Λεκάνη και γύρισε προς το μέρος του
Χάρι.
«Λοιπόν», είπε. «Έκανες εξάσκηση;»
«Ναι», είπε ψέματα ο Χάρι, εξετάΖοντας προσεκτικά το ένα πόδι του
γραφείου του Σνέιπ.
«Αυτό θα το δούμε σύντομα», σχοΛίασε ο Σνέιπ. «ΒγάΛε το ραβδί σου,
Πότερ».
Ο Χάρι στάθηκε στη συνηθισμένη του θέση, απέναντι στον καθηγητή,
με το γραφείο ανάμεσα
τους. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά από το θυμό του για την Τσο και
την αγωνία γι' αυτά που θα
αποσπούσε από το μυαΛό του ο Σνέιπ.
«Με το τρία, Λοιπόν», είπε αργόσυρτα ο Σνέιπ. «Ένα, δύο...»
Η πόρτα του γραφείου άνοιξε με πάταγο κι όρμησε μέσα ο Ντρά-κο
ΜαΛφόι.
«Κύριε καθηγητά, κύριε... ω, συγγνώμη...»
Ο ΜαΛφόι κοίταξε έκπΛηκτος τον Σνέιπ και τον Χάρι.
«Δεν πειράζει, Ντράκο», είπε ο Σνέιπ χαμηΛώνοντας το ραβδί του. «Ο
Πότερ είναι εδώ για το
φροντιστήριο στα φίΛτρα».
Ο Χάρι είχε να δει τόσο χαρούμενο τον Ντράκο ΜαΛφόι από τότε που
ήρθε η Άμπριτζ να
επιθεωρήσει τον Χάγκριντ.
«Δεν το ήξερα», είπε κοιτώντας ειρωνικά τον Χάρι, που ένιωσε το
πρόσωπο του να παίρνει
φωτιά. Και τι δε θα έδινε να μπορούσε να πει την αλήθεια στον
ΜαΛφόι ή, ακόμη καΛύτερα, να
του ρίξει μια ξεγυρισμένη κατάρα.
«Λοιπόν, Ντράκο, τι είναι;» ρώτησε ο Σνέιπ.
«Η καθηγήτρια Άμπριτζ, κύριε... χρειάΖεται τη βοήθεια σας»,
αποκρίθηκε ο ΜαΛφόι. «Βρήκαν τον
Μόνταγκ, κύριε, σφηνωμένο με το κεφάΛι σε μια Λεκάνη τουαΛέτας του
τέταρτου ορόφου».
«Πώς βρέθηκε εκεί;» ρώτησε απότομα ο Σνέιπ.
«Δεν ξέρουμε, κύριε, τα έχει τεΛείως χαμένα».
«ΠοΛύ καΛά, ποΛύ καΛά. Πότερ», στράφηκε στον Χάρι, «θα συνεχίσουμε
αύριο βράδυ το
φροντιστήριο», είπε και κίνησε για την πόρτα.
«Φροντιστήριο στα φίΛτρα;» πρόφερε ο ΜαΛφόι με τα χείΛη του πίσω
από την πλάτη του Σνέιπ
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κι έπειτα τον ακοΛούθησε.
Ο Χάρι, τρέμοντας από θυμό, έβαΛε στην τσέπη το ραβδί του κι
ετοιμάστηκε να φύγει.
ΤουΛάχιστον είχε ακόμη ένα εικοσιτετράωρο για εξάσκηση κανονικά
έπρεπε να χαίρεται που τη
γλίτωσε στο παρά τρίχα, αλΛά δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ο ΜαΛφόι
θα διέδιδε σε ΟΛο το
σχοΛείο πως χρειαΖόταν φροντιστήριο στα φίΛτρα.
Είχε φτάσει στην πόρτα του γραφείου όταν την είδε: μια κηΛίδα
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φωτός τρεμόφεγγε χορεύοντας στο κούφωμα της πόρτας. Κοντοστάθηκε
και την κοίταξε κάτι του
έφερνε στο νου... Κι ύστερα θυμήθηκε: έμοιαΖε με τις κηλίδες φωτός
που είχε δει στον ύπνο του
το προηγούμενο Βράδυ, στη δεύτερη αίθουσα που διέσχισε στο Τμήμα
Μυστηρίων.
Γύρισε να δει. Το φως ερχόταν από την κιβωτό των στοχασμών που
Βρισκόταν πάνω στο
γραφείο. Το ασημόλευκο περιεχόμενο της στροβιλιΖόταν αργά: οι
σκέψεις του Σνέιπ... όσα
εκείνος δεν ήθελε να δει ο Χάρι, αν έκαμπτε συμπτωματικά τις
αντιστάσεις του...
Το αγόρι κοίταξε την κιβωτό κυριευμένο από περιέργεια... Τι ήταν
αυτό που ήθελε τόσο πολύ να
του κρύψει ο Σνέιπ;
Οι φωτεινές ασημιές κηλίδες χόρευαν στον τοίχο... Ο Χάρι έκανε δύο
βήματα προς το γραφείο,
ενώ το μυαλό του δούλευε πυρετωδώς. Μήπως αυτό που του έκρυβε ο
Σνέιπ ήταν πληροφορίες
για το Τμήμα Μυστηρίων;
Έριξε πίσω του μια κλεφτή ματιά ενώ η καρδιά του χτυπούσε σαν
τρελή στο στήθος του. Πόση
ώρα θα έκανε ο Σνέιπ να βγάλει τον Μόνταγκ από τη λεκάνη της
τουαλέτας; Έπειτα θα γύριΖε κατευθείαν στο γραφείο του ή θα τον συνόδευε στο αναρρωτήριο;
Σίγουρα το δεύτερο... Ο Μόνταγκ
ήταν αρχηγός της ομάδας του Σλίθεριν κι ο Σνέιπ θα ήθελε να
βεβαιωθεί πως είναι καλά στην
υγεία του.
Ο Χάρι κάλυψε την υπόλοιπη απόσταση που τον χώριΖε από την κιβωτό
των στοχασμών κι
έσκυψε να δει τα βάθη της. Κοντοστάθηκε λίγο, αφουγκράστηκε γύρω
του κι ύστερα έβγαλε πάλι
το ραβδί του. Στο γραφείο και το διάδρομο επικρατούσε απόλυτη
ησυχία. Χτύπησε ανάλαφρα με
τη μύτη του ραβδιού του το περιεχόμενο της μικρής λεκάνης.
Η ασημόχρωμη ουσία άρχισε να στροβιλίζεται με ταχύτητα. Ο Χάρι
έσκυψε πάνω της και είδε ότι
είχε γίνει διάφανη. Έβλεπε γι' άλλη μια φορά ένα δωμάτιο σαν να το
κοίταΖε από ένα στρογγυλό
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παράθυρο στο ταβάνι... μάλιστα, αν δεν τον γελούσαν τα μάτια του,
ήταν η μεγάλη
τραπεζαρίατου «Χόγκουαρτς».
Η ανάσα του θόλωνε την επιφάνεια των σκέψεων του Σνέιπ... το μυαλό
του μούδιασε... θα ήταν
τρέλα να υποχωρήσει στον πειρασμό... έτρεμε σύγκορμος... ο Σνέιπ
μπορούσε να επιστρέψει
ανά πάσα στιγμή... αλλά στη σκέψη του θυμού της Τσο και της χλεύης
του Μαλφόι, τον κυρίευσε
μια απερίσκεπτη τόλμη.
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Πήρε μια βαθιά ανάσα και βούτηξε με το κεφάλι στην επιφάνεια των
σκέψεων του Σνέιπ. Ευθύς
το πάτωμα του γραφείου κλυδωνίστηκε αδειαΖοντάς τον μες στην
κιβωτό...
Έπεφτε σε ένα παγερό κενό... στροβιλιΖόταν με ορμή... και
μετά...
Στεκόταν καταμεσής της τραπεΖαρίας, μα τα τέσσερα τραπέΖια
των κοιτώνων είχαν εξαφανιστεί. Στη θέση τους υπήρχαν καμιά
εκατοστή θρανία, που έβλεπαν
όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Σε καθένα απ' αυτά καθόταν ένας
μαθητής που έγραφε
σκυμμένος στην περγαμηνή του. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν το
θρόισμα που έκαναν οι
πένες και το τρίξιμο της περγαμηνής όταν έσιαχνε κάποιος το γραπτό
του. Ήταν προφανές πως
έγραφαν διαγώνισμα.
Οι αχτίδες του ήλιου ξεχύνονταν από τα ψηλά παράθυρα κι έλουΖαν τα
σκυμμένα κεφάλια των
παιδιών, που έλαμπαν στο φως μελαχρινά, κοκκινομάλλικα και ξανθά.
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα.
Κάπου εδώ πρέπει να ήταν ο Σνέιπ... δική του ήταν η ανάμνηση...
Να τος, στο θρανίο πίσω ακριβώς από τον Χάρι. Ο Χάρι τον
περιεργάστηκε. Η όψη του έφηβου
Σνέιπ ήταν χλομή και ασθενική, σαν φυτό που μεγάλωνε στο σκοτάδι.
Τα μαλλιά του ήταν ίσια και
λιγδωμένα είχε σκύψει τόσο πολύ στο θρανίο, που η γαμψή μύτη του
άγγίΖε σχεδόν το γραπτό
του. Ο Χάρι στάθηκε πίσω του και διάβασε την επικεφαλίδα του
διαγωνίσματος: ΑΜΥΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΙΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΑΓΕΙΑΣ.
Επομένως ο Σνέιπ ήταν δεκαπέντε-δεκαέξι χρόνων, στην ίδια πάνωκάτω ηλικία με τον Χάρι. Το
χέρι του «πετούσε» στη μακρόστενη περγαμηνή είχε γράψει
τουλάχιστον τριάντα αράδες παραπάνω από τους διπλανούς του κι ας ήταν μικρά και στριμωγμένα τα
γράμματα του.
«Έχετε άλλα πέντε λεπτά!»
Ο Χάρι αναπήδησε ΣΤΟ άκουσμα της φωνής. Γύρισε και είδε σε μικρή
απόσταση την κορφή του
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κεφαλιού του καθηγητή Φλίτγουικ έτσι όπως προχωρούσε ανάμεσα στα
θρανία. Ο καθηγητής
πέρασε δίπλα από ένα αγόρι με αχτένιστα μαύρα μαλλιά... πάρα πολύ
αχτένιστα...
Ο Χάρι έτρεξε τόσο γρήγορα που, αν ήταν στερεό το σώμα του,
θα είχε σίγουρα αναποδογυρίσει στο διάβα του κάμποσα θρανία.
Γλίστρησε όμως, απλός σαν
φάντασμα, ανάμεσα σε δύο διαδρόμους κι ύστερα σ' έναν τρίτο,
πλησιάΖοντας το μελαχρινό
αγόρι
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από πίσω και... το αγόρι ίσιωσε το κορμί του, άφησε την πένα του
και τράβηξε την περγαμηνή
προς το μέρος του για να ξαναδιαβάσει τι είχε γράψει...
Ο Χάρι σταμάτησε μπροστά στο θρανίο του και κοίταξε το δεκαπεντάχρονο πατέρα του.
Ένα κύμα συγκίνησης τον πλημμύρισε ήταν σαν να έβλεπε τον εαυτό
του, αλλά με μερικές
καλοΖυγισμένες διαφορές. Τα μάτια του Τζέιμς ήταν στο χρώμα του
κεχριμπαριού, η μύτη του
ελαφρώς πιο μακριά από του Χάρι και δεν υπήρχε σημάδι στο μέτωπο
του ωστόσο, είχαν το ίδιο
λεπτό πρόσωπο, το ίδιο στόμα, τα ίδια φρύδια- τα μαλλιά του Τζέιμς
ήταν ατίθασα σαν του Χάρι,
τα χέρια του ολόιδια με του γιου του και το αγόρι σκέφτηκε πως, αν
σηκωνόταν ο Τζέιμς, θα είχαν
και το ίδιο μπόι πάνω-κάτω.
Ο Τζέιμς χασμουρήθηκε βαθιά κι ανακάτωσε τα μαλλιά του, ξεχτενίΖοντάς τα ακόμη
περισσότερο. Ύστερα έριξε μια ματιά στον Φλίτγουικ, γύρισε πίσω
και χαμογέλασε σ' ένα αγόρι
που καθόταν τέσσερις θέσεις πιο κάτω.
Ο Χάρι, μ' ένα δεύτερο κύμα συγκίνησης, είδε τον Σείριο να κάνει
στον Τζέιμς το σήμα πως όλα
ήταν εντάξει. Ο νονός του ήταν καθισμένος νωχελικά στην καρέκλα
του, που στηριΖόταν μόνο
στα πίσω πόδια της. Ήταν πάρα πολύ όμορφος τα μαύρα μαλλιά του
έπεφταν στα μάτια του με
μια χαριτωμένη ανεμελιά που δε διέθετε ούτε ο Τζέιμς αλλά ούτε ο
Χάρι ένα κορίτσι πίσω του τον
γλυκοκοί-ταΖε, μολονότι εκείνος δεν έδινε καμία σημασία. Και δυο
θέσεις παραδίπλα από κείνο το
κορίτσι — ακόμη ένα κύμα συγκίνησης τον πλημμύρισε— καθόταν ο
Ρέμους Λούπιν. Ήταν
κάπως χλομός κι αδύνατος (πλησίαΖε πανσέληνος;) και προσηλωμένος
στο γραπτό του
ξαναδιάβαΖε τις απαντήσεις του ελαφρώς συνοφρυωμένος, ξύνοντας το
πιγούνι με την ουρά της
πένας του.
Κάπου εδώ γύρω πρέπει να βρισκόταν κι ο Ποντικοουράς.. Πράγματι,
λίγες στιγμές αργότερα, ο
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Χάρι τον εντόπισε: ήταν ένα κοντό αγόρι με μαλλιά σαν ποντικοουρές
και σουβλερή μύτη. Φαινόταν νευρικός δάγκωνε τα νύχια του, κοίταΖε το γραπτό του, έτριβε
στο πάτωμα τις μύτες των
παπουτσιών του. Κάθε τόσο έριχνε κλεφτές ματιές στο γραπτό του
διπλανού του. Ο Χάρι κοίταξε
λίγο ακόμη τον Ποντικοουρά κι έπειτα στράφηκε πάλι στον Τζέιμς τον
είδε να σκιτσάρει
αφηρημένα στο πρόχειρο του. Είχε φτιάξει μια χρυσή μπάλα και τώρα
ΖωγράφιΖε τα γράμματα
«Λ. Ε.» Τι να σήμαιναν τάχα;
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«Αφήστε τις πένες σας, παρακαλώ!» έκρωξε ο καθηγητής Φλίτγουικ.
«Κι εσύ, Στέμπινς!
Παρακαλώ, παραμείνετε στις θέσεις σας μέχρι να μαΖέψω τα γραπτά
σας! Προσέλθετε!»
Πάνω από εκατό περγαμηνές πέταξαν στον αέρα και προσγειώθηκαν με
φόρα στα απλωμένα
χέρια του Φλίτγουικ, ρίχνοντας τον ανάσκελα. Πολλά παιδιά γέλασαν.
Δύο μαθητές από τα πρώτα
θρανία σηκώθηκαν, έπιασαν τον καθηγητή Φλίτγουικ από τα μπράτσα
και τον έστησαν στα πόδια
του.
«Ευχαριστώ... ευχαριστώ», κοντανάσανε εκείνος. «Εντάξει, παιδιά,
μπορείτε να πηγαίνετε!»
Το αγόρι κοίταξε τον πατέρα του, που μουντΖούρωσε βιαστικά το «Λ.
Ε.» και τινάχτηκε όρθιος.
Κατόπιν έβαλε την πένα και το πρόχειρο στη σάκα του, την κρέμασε
στον ώμο και περίμενε να
πάει κοντά του ο Σείριος.
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα και λίγο πιο πέρα είδε τον Σνέιπ να
κατευθύνεται προς την έξοδο
προχωρώντας ανάμεσα στα τραπέΖια, απορροφημένος ακόμη από το χαρτί
με τις ερωτήσεις του
διαγωνίσματος. Αδύνατος αλλά με ανοιχτές πλάτες, βάδιΖε με κοφτό
βήμα που θύμιΖε αράχνη
ενώ τα λαδωμένα τσουλούφια αναπηδούσαν στο κεφάλι του.
Μια παρέα φλύαρα κορίτσια χώριΖαν τον Σνέιπ από τον Τζέιμς, τον
Σείριο και τον Λούπιν. Ο
Χάρι τρύπωσε ανάμεσα τους, προσπαθώντας να μη χάσει από τα μάτια
του τον Σνέιπ, ενώ
τέντωσε τ' αφτιά για να ακούσει τι έλεγαν ο Τζέιμς και οι φίλοι
του.
«Σου άρεσε η δέκατη ερώτηση, Φεγγαρογητεμένε;» ρώτησε ό Σείριος
καθώς έβγαιναν στο χολ
της εισόδου.
«Ενθουσιάστηκα», απάντησε ξερά ο Λούπιν. «Αναφέρετε πέντε
αναγνωριστικά σημάδια του
λυκάνθρωπου. Καταπληκτική ερώτηση».
«Δε φαντάΖομαι να ξέχασες κανένα;» είπε ο Τζέιμς με κοροιδευτικό
ενδιαφέρον.
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«Δε νομίΖω», αποκρίθηκε σοβαρά ο Λούπιν, καθώς έσμιγαν με το
πλήθος που έβγαινε από το
κάστρο για να απολαύσει το ηλιόλουστο πάρκο. «Πρώτον: κάθεται στην
καρέκλα μου. Δεύτερον:
φοράει τα ρούχα μου. Τρίτον: ονομάΖεται Ρέμους Λούπιν».
Ο Ποντικοουράς ήταν ο μόνος που δε γέλασε.
«Εγώ έβαλα τη μυτερή μουσούδα, τις κόρες των ματιών και τη
φουντωτή ουρά», είπε ανήσυχος,
«αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ τι άλλο...»
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«Είσαι πολύ μπουμπούνας, Ποντικοουρά», είπε ανυπόμονα ο Τζέιμς.
«Σουλατσάρεις με ένα
Λυκάνθρωπο μια φορά το μήνα...» «Μη φωνάΖεις», τον ικέτευσε ο
Λουπιν.
Ο Χάρι κοίταξε πίσω του ανήσυχος. Ο Σνέιπ ήταν εκεί κοντά,
απορροφημένος ακόμη από τις
ερωτήσεις του διαγωνίσματος- η ανάμνηση όμως ήταν δική του κι ο
Χάρι ήξερε πως, αν ο Σνέιπ
έπαιρνε διαφορετική κατεύθυνση όταν έβγαιναν στο πάρκο, ο Χάρι δε
θα μπορούσε να
ακολουθήσει τον Τζέιμς. Ωστόσο, προς μεγάλη του ανακούφιση, μόλις
ο Τζέιμς και οι φίλοι του
κατευθύνθηκαν προς τη λίμνη, ο Σνέιπ τους ακολούθησε, μελετώντας
με τόση προσήλωση τις
ερωτήσεις ώστε ήταν φανερό ότι βάδιΖε χωρίς συγκεκριμένο
προορισμό. Προπορευόμενος λιγάκι
ο Χάρι, κατάφερε να μη χάσει από τα μάτια του τον Τζέιμς και τους
άλλους.
«Εμένα μου φάνηκε πανεύκολο το διαγώνισμα», άκουσε να λέει ο
Σείριος, «θα ξαφνιαστώ αν δεν
πάρω τουλάχιστον Εύγε».
«Κι εγώ», έκανε ο Τζέιμς. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη κι έβγαλε
μια χρυσή μπάλα, που πάλευε
να του ξεφύγει. «Πού τη βρήκες;»
«Τη βούτηξα», είπε αδιάφορα ο Τζέιμς. Άρχισε να παίζει με τη χρυσή
μπάλα, αφήνοντας τη να
φτερουγίσει κι αρπάζοντας την πριν προλάβει να απομακρυνθεί πάνω
από μισό μέτρο- τα
ανακλαστικά του ήταν άριστα. Ο Ποντικοουράς τον κοίταΖε με δέος.
Σταμάτησαν στην όχθη της λίμνης, στη σκιά της ίδιας οξιάς που ο
Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη
πέρασαν κάποτε την Κυριακή τους, δια-βάΖοντας τα μαθήματα τους.
Κάθισαν στο γρασίδι. Ο
Χάρι κοίταξε προς τα πίσω και είδε, προς μεγάλη του χαρά, ότι ο
Σνέιπ είχε καθίσει στην πυκνή
σκιά μιας γειτονικής συστάδας θάμνων. Ήταν ακόμη απορροφημένος από
τα χαρτιά του, πράγμα
που έδωσε την ευκαιρία στον Χάρι να καθίσει ΣΤΟ γρασίδι ανάμεσα
στην οξιά και στους θάμνους
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και να παρακολουθήσει τους τέσσερις φίλους που είχαν αράξει κάτω
από το δέντρο. Η γαλήνια
επιφάνεια της λίμνης έλαμπε στον ήλιο ενώ στην όχθη καθόταν μια
χαρούμενη παρέα κοριτσιών,
που μόλις είχαν έρθει από τη μεγάλη τραπεΖαρία- είχαν βγάλει τις
κάλτσες και τα παπούτσια τους
και δρόσιΖαν τα πόδια τους στο νερό.
Ο Λούπιν έβγαλε από τη σάκα του ένα βιβλίο και άρχισε να διαβάΖει. Ο Σείριος χάΖευε την
κίνηση στο πάρκο με ύφος υπεροπτικό και βαριεστημένο, πανέμορφος
όπως πάντα. Ο Τζέιμς
έπαιΖε με τη χρυσή μπάλα, την άφηνε να πετάξει όλο και πιο μακριά
αλλά την
έπιανε πάντα την τελευταία στιγμή. Ο Ποντικοουράς τον
παρακολουθούσε με ανοιχτό το στόμα.
Κάθε φορά που ο Τζέιμς έκανε ένα εξαιρετικά δύσκολο πιάσιμο, ο
Ποντικοουράς κοντανάσαινε
και χειροκροτούσε. Ύστερα από κάνα πεντάλεπτο, ο Χάρι αναρωτήθηκε
γιατί ο Τζέιμς δεν έλεγε
στον Ποντικοουρά να πάψει να χάσκει σαν βλάκας, αλλά ήταν φανερό
ότι του άρεσε να κάνει τη
φιγούρα του. Ο Χάρι πρόσεξε επίσης ότι ο πατέρας του είχε το
συνήθειο να ανακατεύει τα μαλλιά
του σαν να ήθελε επίτηδες να 'ναι ατημέλητα, κι ότι κάθε τόσο
κοίταΖε τη συντροφιά των
κοριτσιών στην όχθη της λίμνης.
«Σταμάτα, επιτέλους», του είπε ο Σείριος κάποια στιγμή που έκανε
ένα εντυπωσιακό πιάσιμο κι ο
Ποντικοουράς Ζητωκραύγασε, «γιατί ο Ποντικοουράς θα κατουρηθεί απ'
τη χαρά του».
Ο Ποντικοουράς κοκκίνισε, αλλά ο Τζέιμς χαμογέλασε. «Αφού σ'
ενοχλεί», είπε κι έβαλε στην
τσέπη του τη χρυσή μπάλα. Ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι ο Σείριος
ήταν ο μόνος για τον οποίο
θα σταματούσε ο Τζέιμς τη φιγούρα.
«Πλήττω», δήλωσε ο νονός του. «Μακάρι να ήταν πανσέληνος». «Καλά»,
είπε βλοσυρά ο Λούπιν
πίσω από το βιβλίο του. «Αλλά το επόμενο διαγώνισμα είναι
μεταμορφώσεις και, αν πλήττεις,
μπορείς να μου κάνεις ερωτήσεις. Ορίστε...» Κι άπλωσε το βιβλίο
του.
Ο Σείριος ρουθούνισε περιφρονητικά. «Δε χρειάΖεται να διαβάσω
αυτές τις ανοησίες, τα ξέρω
όλα απέξω κι ανακατωτά».
«Να πώς θ' ανάψουν λίγο τα αίματα, Αλαφροπάτητε», έκανε σιγανά ο
Τζέιμς. «Κοίτα ποιος είναι
δίπλα μας...»
Ο Σείριος γύρισε το κεφάλι του. Ξαφνικά έμεινε τελείως ακίνητος,
σαν σκύλος που μυρίστηκε
λαγό. «Έξοχα», ψιθύρισε. «Ο Κλαψιάρης». Ο Χάρι γύρισε και είδε
ποιον κοιτούσε ο Σείριος. Ο
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Σνέιπ είχε σηκωθεί κι έβαΖε τα χαρτιά στη σάκα του. Καθώς έβγαινε
από τη σκιά των θάμνων και
προχωρούσε στο πάρκο, ο
Σείριος κι ο Τζέιμς σηκώθηκαν όρθιοι.
Ο Λούπιν κι ο Ποντικοουράς έμειναν καθιστοί. Ο Λούπιν κοίτα-ze το
βιβλίο του αν και οι κόρες
των ματιών του ήταν ακίνητες, ενώ ανάμεσα στα φρύδια του είχε
σχηματιστεί μια μικρή ρυτίδα- ο
Πο-ντικοουράς κοίταΖε μια τον Σείριο, μια τον Τζέιμς και μια τον
Σνέιπ, περιμένοντας να δει τι θα
γίνει με μια έκφραση νοσηρού ενδιαφέροντος αποτυπωμένη στο πρόσωπο
του.
«Όλα καλά, Κλαψιάρη;» είπε δυνατά ο Τζέιμς.
590
Ο Σνέιπ αντέδρασε αστραπιαία, σαν να περίμενε επίθεση: πέταξε τη
σάκα του, έβαλε το χέρι του
στην τσέπη κι είχε ήδη μισοσηκώ-σει το ραβδί του όταν ο Τζέιμς
φώναξε: «Αφοπλίσιους!»
Το ραβδί του Σνέιπ εκτινάχτηκε σε ύψος τριών μέτρων κι έπεσε πίσω
του στο γρασίδι. Ο Σείριος
ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
«Κατασιάλτιους!» είπε σημαδεύοντας με το ραβδί του τον Σνέιπ τον
πέτυχε καθώς βουτούσε για
να πιάσει το ραβδί του και τον τίναξε προς τα πίσω.
Οι μαθητές ένα γύρω στράφηκαν να δούνε τι συμβαίνει. Μερικοί
σηκώθηκαν και πλησίασαν.
Άλλοι έδειχναν να φοβούνται κι άλλοι να το διασκεδάΖουν.
Ο Σνέιπ κειτόταν λαχανιασμένος στο έδαφος. Ο Τζέιμς και ο Σείριος
τον πλησίασαν με υψωμένα
τα ραβδιά τους. Ο Τζέιμς, καθώς βάδιΖε, έριξε μια λοξή ματιά προς
τα κορίτσια στην όχθη της λίμνης. Τώρα είχε πεταχτεί όρθιος και ο Ποντικοουράς, που έδειχνε
ενθουσιασμένος, και
περπατούσε αργά γύρω από τον Λούπιν ώστε,, να μην του ξεφύγει
τίποτα.
«Πώς έγραψες στο διαγώνισμα, Κλαψιάρη;» ρώτησε ο Τζέιμς.
«Τον έβλεπα, είχε κολλήσει τη μύτη του στην περγαμηνή», σχολίασε
ειρωνικά ο Σείριος, «θα είναι
γεμάτη λαδιές, δε θα μπορούν να διαβάσουν λέξη».
Γέλασαν πολλοί απ' αυτούς που τους παρακολουθούσαν προφανώς δεν
ήταν δημοφιλής ο Σνέιπ.
Ο Ποντικοουράς χαχάνιζε τσι-ριχτά. Ο Σνέιπ προσπαθούσε να σηκωθεί
αλλά δεν είχε λυθεί
τελείως το ξόρκι πάλευε σαν να ήταν δεμένος με αόρατα σκοινιά.
«Τώρα θα δεις...» κοντανάσανε κοιτάΖοντας με μίσος τον Τζέιμς.
«Τι θα μας κάνεις, Κλαψιάρη;» ρώτησε ψυχρά ο Σείριος, «θα
σκουπίσεις πάνω μας τη μύτη σου;»
Ο Σνέιπ άρχισε να εκτοξεύει βλαστήμιες ανάμεικτες με ξόρκια το
ραβδί του όμως ήταν πεσμένο
σε απόσταση τριών μέτρων, κι έτσι δεν έγινε τίποτα.
«Ξέπλυνε το στόμα σου», είπε ψυχρά ο Σείριος. «Βουρδουλί-σιους!»
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Το στόμα του Σνέιπ γέμισε σαπουνάδες ο αφρός σκέπασε τα χείλη του,
ένιωσε να πνίγεται,
άρχισε να βήχει...
«Αφήστε τον ΗΣΥΧΟ!»
Ο Τζέιμς και ο Σείριος γύρισαν ταυτόχρονα. Το ελεύθερο χέρι του
Τζέιμς σηκώθηκε αυτόματα
στα μαλλιά του.
Ήταν ένα από τα κορίτσια που κάθονταν στην όχθη της λίμνης. Είχε
πυκνά και λαμπερά
σκουροκόκκινα μαλλιά που έπεφταν λυτά στους ώμους της και υπέροχα
αμυγδαλωτά
καταπράσινα μάτια τα μάτια του Χάρι.
Ήταν η μητέρα του.
«θες τίποτα, Έβανς;» είπε ο Τζέιμς κι η φωνή του ακούστηκε άξαφνα
πιο ευχάριστη, πιο βαθιά,
πιο ώριμη.
«Άφησε τον ήσυχο», επανέλαβε η Λίλι. ΚοίταΖε τον Τζέιμς με μια
έκφραση απέραντης απέχθειας.
«Τι σου έκανε;»
«Βασικά...» καμώθηκε πως το σκεφτόταν ο Τζέιμς, «με ενοχλεί η
ύπαρξη του, αν καταλαβαίνεις τι
εννοώ...»
Πολλά από τα παιδιά που 'χαν συγκεντρωθεί τριγύρω έβαλαν τα γέλια,
μεταξύ των οποίων ο
Σείριος και ο Ποντικοουράς. Ο Λούπιν, όμως, που ήταν σκυμμένος στο
βιβλίο του, δε γέλασε,
ούτε και
η Λίλι.
«ΝομίΖεις πως έχεις χιούμορ, Πότερ», είπε παγερά η Λίλι. «Αλλά
στην πραγματικότητα είσαι ένας
αλαΖονικός, ελεεινός τραμπού-κος. Άφησε τον ήσυχο».
«θα το κάνω, αν δεχτείς να βγεις μαζί μου, Έβανς», απάντησε ευθύς
ο Τζέιμς. «Εμπρός... βγες
μαΖί' μου και υπόσχομαι να μην ξαναπλώσω ραβδί πάνω του».
Πίσω του, είχε αρχίσει να ξεθυμαίνει το απωθητικό ξόρκι. Ο Σνέιπ
κατευθυνόταν έρποντας προς
το ραβδί του κι έφτυνε σαπουνάδες
καθώς σερνόταν.
«Δε θα έβγαινα μαζί σου ακόμη κι αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σ'
εσένα και στο γιγάντιο
καλαμάρι», του πέταξε η Λίλι.
«Την πάτησες, Ελαφοκέρατε», είπε κοφτά ο Σείριος και στράφηκε στον
Σνέιπ. «ΟΧ!»
Μα ήταν αργά ο Σνέιπ σημάδεψε με το ραβδί του τον Τζέιμς μια λάμψη
πετάχτηκε κι αμέσως
μετά εμφανίστηκε μια πληγή σαν μαχαιριά στο μάγουλο του Πότερ, που
γέμισε αίμα το μανδύα
του. Ο πατέρας του Χάρι γύρισε απότομα στο δευτερόλεπτο που
μεσολάβησε, μια δεύτερη
λάμψη εμφανίστηκε απότομα κι ο Σνέιπ βρέθηκε κρεμασμένος ανάποδα
στον αέρα- ο
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αναποδογυρισμένος μανδύας του αποκάλυπτε τα κοκαλιάρικα, κάτωχρα
πόδια του και το
γαριασμένο του εσώρουχο.
Πολλά παιδιά Ζητωκραύγασαν ο Σείριος, ο Τζέιμς και ο Ποντι-κοουράς
ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.
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Η Λίλι, που το οργισμένο πρόσωπο της συσπάστηκε προς στιγμήν σαν
να ήθελε να γελάσει,
είπε: «Κατέβασε τον!»
«Ευχαρίστως», αποκρίθηκε ο Τζέιμς τινάΖοντας προς τα πάνω το ραβδί
του.
Ο Σνέιπ σωριάστηκε στο έδαφος σαν τσουβάλι. Ξέμπλεξε από το μανδύα
του και πετάχτηκε
όρθιος με σηκωμένο το ραβδί του, αλλά ο Σείριος εκείνη τη στιγμή
είπε: «Μαρμαρώσιους!» κι ο
Σνέιπ έπεσε κάτω κοκαλωμένος σαν σανίδα.
«ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΗΣΥΧΟ!» φώναξε η Λίλι. Τώρα είχε βγάλει κι εκείνη το
ραβδί της. Ο Τζέιμς και ο
Σείριος το κοίταξαν νευρικά.
«Αχ, Έβανς, μη μ' αναγκάσεις να σε χτυπήσω», είπε αυθόρμητα ο
Τζέιμς.
«Τότε, λύσε το ξόρκι!»
Ο Τζέιμς αναστέναξε, γύρισε προς το μέρος του Σνέιπ και
μουρμούρισε το αντιξόρκι.
«Έτοιμος», είπε, καθώς ο Σνέιπ προσπαθούσε να σηκωθεί. «Έχε χάρη
που ήταν μπροστά η
Έβανς!»
«Δε χρειάΖομαι βοήθεια από ηλίθιες λασποαίματες σαν και του λόγου
της!»
Η Λίλι ανοιγόκλεισε τα μάτια.
«Πολύ καλά», είπε ψυχρά. «Δε θα ξανασχοληθώ στο μέλλον. Και... αν
ήμουν στη θέση σου, θα
έπλενα το βρακί μου, κλαψιάρη».
«Ζήτα συγγνώμη από την Έβανς!» βρυχήθηκε ο Τζέιμς, σημαδεύοντας
απειλητικά με το ραβδί
του τον Σνέιπ.
«Δε θέλω να τον αναγκάσεις εσύ να μου Ζητήσει συγγνώμη», φώναξε η
Λίλι, γυρίζοντας απότομα
προς τον Τζέιμς. «Είσαι χειρότερος από κείνον».
«Τι;» αναφώνησε ο Τζέιμς. «Εγώ δε σ' αποκάλεσα ΠΟΤΕ... ε...
ξέρεις-τι!»
«Ανακατεύεις τα μαλλιά σου, γιατί νομίσεις πως σου πάει να
δείχνεις σαν να κατέβηκες μόλις από
το σκουπόξυλο, κάνεις φιγούρα με αυτή την ηλίθια χρυσή μπάλα,
περπατάς στους διαδρόμους
και χτυπάς με ξόρκια όποιον σου καπνίσει για να πουλήσεις μούρη...
Απορώ πώς απογειώνεται
το σκουπόξυλο σου με τόσο υπερτροφικό εγώ. Μου προκαλείς ΑΗΔΙΑ».
Την επόμενη στιγμή, έκανε μεταβολή κι έφυγε.
«Έβανς!» φώναξε πίσω της ο Τζέιμς. «ΈΒΑΝΣ!»
Εκείνη όμως δε γύρισε να τον κοιτάξει.
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«Μα τι στην ευχή την έπιασε;» ρώτησε με ύφος αδιάφορο, θέλοντας να
δείξει ότι δεν τον ένοιαΖε
η απάντηση, χωρίς όμως να πείσει κανέναν.
«Αν κατάλαβα καλά, Τζέιμς —γιατί το είπε συγκαλυμμένα— σε
θεωρεί λίγο φαντασμένο», είπε ο Σείριος.
«Μάλιστα», έκανε θυμωμένος ο Τζέιμς, «μάλιστα...» Άλλη μια λάμψη
πετάχτηκε ξαφνικά κι ο
Σνέιπ βρέθηκε ξανά
κρεμασμένος ανάποδα.
«θέλεις να κατεβάσω τα βρακιά του Σνέιπ;»
Ο Χάρι όμως δεν έμαθε ποτέ αν ο Τζέιμς κατέβασε τελικά τα βρακιά
του Σνέιπ. Ένα χέρι τον
άδραξε από το μπράτσο σαν σιδερένια αρπάγη. Ο Χάρι γύρισε
ξαφνιασμένος να δει ποιος τον
τραβούσε κι αντίκρισε έντρομος έναν ενήλικο Σνέιπ, που στεκόταν
πίσω του κάτωχρος από οργή.
«Διασκέδασες;»
Ο Χάρι ένιωσε να σηκώνεται στον αέρα η καλοκαιρινή μέρα έσβησε
ολόγυρα του και βρέθηκε να
πετάει στο παγερό σκοτάδι, ενώ ο Σνέιπ τον κρατούσε πάντα από το
μπράτσο. Ύστερα, με μια
αίσθηση ότι διέγραψε μια πλήρη περιστροφή στον αέρα, τα πόδια του
χτύπησαν στο λίθινο
δάπεδο του μπουντρουμιού του Σνέιπ και βρέθηκε πάλι δίπλα στην
κιβωτό των στοχασμών, στο
μισοσκότεινο γραφείο του σημερινού καθηγητή των φίλτρων.
«Λοιπόν», έκανε ο καθηγητής, σφίγγοντας με τόση δύναμη το μπράτσο
του Χάρι ώστε άρχισε να
μουδιάΖει το χέρι του. «Λοιπόν... διασκέδασες, Πότερ;»
«Ό... όχι», απάντησε ο Χάρι προσπαθώντας να ελευθερώσει το
χέρι του.
Ήταν ένα θέαμα φοβερό: τα χείλη του Σνέιπ έτρεμαν, το πρόσωπο του
ήταν κάτασπρο και τα
δόντια του γυμνωμένα.
«Διασκεδαστικός άνθρωπος ο πατέρας σου, δε συμφωνείς;» είπε και
τράνταξε τόσο δυνατά τον
Χάρι, που τα γυαλιά γλίστρησαν από τη μύτη του.
«Ε... δεν...»
Ο Σνέιπ τον έσπρωξε με όλη του τη δύναμη. Ο Χάρι κουτρουΒάλησε στο δάπεδο του μπουντρουμιού.
«Δε θα πεις σε κανέναν αυτά που είδες!» Βρυχήθηκε ο Σνέιπ. «Όχι»,
είπε ο Χάρι καθώς
σηκωνόταν όρθιος όσο πιο μακριά
μπορούσε από κείνον. «Όχι βέβαια, ορκ...»
594
«Φύγε τώρα, ξεκουμπίσου από δω, δε θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια
μου!»
Και καθώς ο Χάρι ορμούσε προς την πόρτα, ένα δοχείο με ψόφιες
κατσαρίδες έσκασε πάνω από
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το κεφάλι του. Άνοιξε την πόρτα, πετάχτηκε στο διάδρομο και δε
σταμάτησε να τρέχει παρά μόνον όταν τον χώριΖαν τρία πατώματα από τον Σνέιπ. Τότε, έγειρε
λαχανιασμένος στον τοίχο κι
έτριψε το μελανιασμένο χέρι του.
Δεν είχε καμιά διάθεση να επιστρέψει τόσο νωρίς στον πύργο του
Γκρίφιντορ, ούτε να πει στον
Ρον και στην Ερμιόνη όσα είδε. Γιατί αυτό που τον τρόμαΖε πιο πολύ
απ' όλα και συνάμα τον
γέμιΖε απελπισία δεν ήταν ούτε οι φωνές του Σνέιπ ούτε τα δοχεία
που του πέταξε ήταν ότι
γνώριΖε από προσωπική πείρα τι σημαίνει να σε ξεφτιλίσουν μπροστά
στους άλλους και
μπορούσε να καταλάβει πλήρως πώς ένιωθε ο Σνέιπ όταν τον ταπείνωνε
ο πατέρας του.
Κρίνοντας από αυτά που μόλις είδε, ο Τζέιμς Πότερ ήταν σκληρός και
αλαΖόνας, όπως ακριβώς
δηλαδή τον χαρακτήριΖε κι ο καθηγητής των φίλτρων.
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Μα γιατί σταμάτησες τα μαθήματα σφραγισματικής;» ρώτησε
συνοφρυωμένη η Ερμιόνη.
«Σου εξήγησα», μουρμούρισε ο Χάρι. «Ο Σνέιπ πιστεύει ότι μπορώ να
εξασκηθώ μόνος μου
τώρα που έμαθα τα βασικά».
«Δηλαδή σταμάτησες να βλέπεις παράξενα όνειρα;» ρώτησε σκεπτικά η
κοπέλα.
«Μάλλον», αποκρίθηκε ο Χάρι αποφεύγοντας να την κοιτάξει.
«Δε νομίσω ότι ο Σνέιπ έπρεπε να σταματήσει προτού βεβαιωθείς
απόλυτα ότι μπορείς να τα
ελέγξεις!» είπε αγανακτισμένη εκείνη. «Χάρι, νομι'Ζω ότι πρέπει να
τον πιάσεις και να του
Ζητήσεις...»
«Όχι», δήλωσε κατηγορηματικά ο Χάρι. «Σταμάτα, Ερμιόνη, εντάξει;»
Ήταν η πρώτη μέρα των πασχαλινών διακοπών. Η Ερμιόνη αφιέρωσε,
σύμφωνα με τη συνήθεια
της, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της για να φτιάξει προγράμματα
επαναλήψεων και για τους
τρεις τους. Ο Χάρι και ο Ρον δεν της έφεραν αντίρρηση ήταν πιο
εύκολο να πάνε με τα νερά της,
κι άλλωστε, μπορεί να τους φαίνονταν χρήσιμα.
Ο Ρον συνειδητοποίησε ξαφνιασμένος ότι έμεναν μόνο έξι βδομάδες
μέχρι τις εξετάσεις τους.
«Γιατί παραξενεύεσαι;» ρώτησε αυστηρά η Ερμιόνη καθώς χτυπούσε με
το ραβδί της τα
τετραγωνάκια στο πρόγραμμα του Ρον, χρωματίζοντας το καθένα
ανάλογα με το μάθημα.
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Ρον, «έγιναν τόσο πολλά...»
«Ορίστε», του είπε δίνοντας του το πρόγραμμα. «Αν το τηρήσεις, θα
τα πας μια χαρά».
596
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Ο Ρον το κοίταξε κατσουφιασμένος ξαφνικά όμως το πρόσωπο του
φωτίστηκε.
«Μου έχεις αφήσει ελεύθερο ένα απόγευμα τη βδομάδα!»
«Για τις προπονήσεις του κουίντιτς», εξήγησε η Ερμιόνη.
Το χαμόγελο του αγοριού έσβησε. «Ποιο το νόημα; "Έχουμε τόσες
πιθανότητες να κερδίσουμε το
κύπελλο του κουίντιτς όσες να γίνει υπουργός Μαγείας ο μπαμπάς».
Η Ερμιόνη δε μίλησε είχε καρφώσει τα μάτια της στον Χάρι, που
κοίταΖε με άδειο βλέμμα τον
απέναντι τοίχο, ενώ ο Στραβοπό-δαρος του τράβαγε το χέρι για να
τον χάίδέψει πίσω από τ'
αφτιά.
«Τι έχεις, Χάρι;»
«Τι;» τινάχτηκε απότομα εκείνος. «Τίποτα».
Κατόπιν, πήρε τη θεωρία της Αμυντικής Μαγείας κι έκανε πως ψάχνει
κάτι. Ο Στραβοπόδαρος
κατάλαβε πως μάταια προσπαθούσε και τρύπωσε κάτω από την καρέκλα
της Ερμιόνης.
«Είδα προηγουμένως την Τσο», είπε διστακτικά η Ερμιόνη. «Φαινόταν
κι αυτή πολύ
στεναχωρημένη... Μήπως τσακωθήκατε;»
«Ε... ναι», ομολόγησε ο Χάρι ανακουφισμένος που βρέθηκε μια
δικαιολογία.
«Γιατί;»
«Γι' αυτό το καρφί, τη φιλενάδα της τη Μαριέτα».
«Ε, τότε, με το δίκιο σου!» σχολίασε θυμωμένος ο Ρον, αφήνοντας
κάτω το πρόγραμμα
επαναλήψεων. «Αν δεν ήταν αυτή...»
Κι άρχισε να αγορεύει ενάντια στη Μαριέια Έτζκομπ, γεγονός που
βόλευε μια χαρά τον Χάρι το
μόνο που χρειαΖόταν τώρα ήταν να πάρει θυμωμένο ύφος, να γνέφει
καταφατικά και να λέει
«Ναι» και «Ακριβώς» κάθε φορά που σταματούσε ο Ρον για να πάρει
ανάσα την ίδια στιγμή το
μυαλό του ήταν ελεύθερο να σκεφτεί αυτά που είδε, προς μεγάλη του
απόγνωση, στην κιβωτό
των στοχασμών.
Η θύμηση τους τον έτρωγε σαν σαράκι. Ήταν τόσο σίγουρος ότι οι
γονείς του υπήρξαν υπέροχοι
άνθρωποι ώστε ποτέ δε δυσκολεύτηκε να απορρίψει τις κατηγορίες του
Σνέιπ για το χαρακτήρα
του πατέρα του. Άλλωστε, δεν του είχαν πει άνθρωποι σαν τον Χάγκριντ και τον Σείριο πόσο
καταπληκτικός ήταν ο πατέρας του; (Μορέ, καλό κουμάσι ήταν κι ο
Σείριος, είπε μια φωνούλα
μέσα του, κακός σαν τον πατέρα σου.) Ήταν αλήθεια πως άκουσε
κάποτε την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ να λέει ότι ο πατέρας του κι ο Σείριος ήταν οι
καπετάν φασαρίες του σχολείου,
αλλά η καθηγήτρια των
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μεταμορφώσεων τους περιέγραφε σαν πρόδρομους των δίδυμων Ουέσλι κι
ο Χάρι δεν μπορούσε
να φανταστεί τον Φρεντ και τον Τζορτζ να κρεμάνε κάποιον ανάποδα
για την πλάκα τους... εκτός
αν τον μισούσαν πραγματικά... τον Μαλφόι, για παράδειγμα, ή
κάποιον που πραγματικά του
άξιζε...
Ο Χάρι προσπάθησε να βρει επιχειρήματα που να δείχνουν ότι του
άξιΖαν του Σνέιπ τα όσα
τράβηξε στα χέρια του Τζέιμς. Ωστόσο, δεν είχε πει η Λίλι: «Τι σου
έκανε;» Και δεν είχε
απαντήσει ο Τζέιμς:
«Βασικά με ενοχλεί η ύπαρξη του, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ;» Και
δεν τα έκανε όλα αυτά ο
Τζέιμς γιατί του είπε ο Σείριος ότι πλήττει;
Ο Χάρι θυμήθηκε κάποτε στην Γκρίμολντ Πλέις τον Λούπιν, που είχε
αναφέρει ότι ο Ντάμπλντορ
τον έκανε επιμελητή με την ελπίδα να βάλει σε κάποια τάξη τον
Τζέιμς και τον Σείριο... αλλά στην
κιβωτό των στοχασμών έμεινε με σταυρωμένα χέρια, δεν έκανε καμιά
προσπάθεια να τους
αποτρέψει...
Ο Χάρι θύμιΖε στον εαυτό του την παρέμβαση της Λίλι η μητέρα του
ήταν δίκαιος άνθρωπος.
Ωστόσο, η ανάμνηση του ύφους που είχε όταν έβαλε τις φωνές στον
Τζέιμς τον τάραΖε όσο
τίποτε άλλο ήταν φανερό ότι σιχαινόταν τον πατέρα του κι ο Χάρι
αδυνατούσε να καταλάβει πώς
έγινε και παντρεύτηκαν στο τέλος. Κάποιες στιγμές έφτανε στο
σημείο να αναρωτιέται μήπως την
ανάγκασε ο Τζέιμς να τον παντρευτεί με το ζόρι...
Επί πέντε χρόνια, η ανάμνηση του πατέρα του ήταν για κείνον
παρηγοριά τον είχε για υπόδειγμα.
"Όταν του έλεγε κάποιος ότι μοιά-Ζει με τον Τζέιμς, μέσα του
φούσκωνε από υπερηφάνεια. Και
τώρα... τώρα ένιωθε μέσα του παγωνιά κι απελπισία κάθε φορά που
τον σκεφτόταν.
Ο καιρός έγινε πιο Ζεστός στις διακοπές του Πάσχα. Ένα δροσερό
αεράκι φυσούσε και οι μέρες
ήταν πιο φωτεινές, αλλά ο Χάρι, μαΖί" με τους υπόλοιπους
πεμπτοετείς μαθητές, ήταν κλεισμένος
μέσα, έκανε επαναλήψεις και πηγαινοερχόταν στη βιβλιοθήκη.
Παρίστανε πως για την κακοκεφιά
του δεν ευθυνόταν τίποτε άλλο παρά οι εξετάσεις που πλησίαΖαν και,
καθώς όλοι είχαν ξεθεωθεί
στο διάβασμα, κανένας δεν αμφισβήτησε τη δικαιολογία του.
«Χάρι, σου μιλάω, δεν ακούς;»
«Ε;»
Σήκωσε τα μάτια του. στο τραπέΖΙ της βιβλιοθήκης όπου καθόταν
μόνος του είχε έρθει μια
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αναμαλλιασμένη Τζίνι Ουέσλι. Ήταν
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Κυριακή, αργά το απόγευμα η Ερμιόνη είχε επιστρέψει στον κοιτώνα
του Γκρίφιντορ να κάνει
επανάληψη στους αρχαίους ρούνους και ο Ρον είχε προπόνηση στο
κουίντιτς.
«Α, γεια», έκανε ο Χάρι τραβώντας μπροστά του τα βιβλία. «Πώς και
δεν είσαι στην προπόνηση;»
«Μόλις τελειώσαμε», απάντησε η Τζίνι. «Ο Ρον πάει στο αναρρωτήριο
τον ΤζΟΚ Σλόπερ».
«Γιατί;»
«Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά νομίΖουμε ότι αυτοτραυματίστηκε με το
ρόπαλο του».
Βαριαναστέναξε. «Τέλος πάντων. . ήρθε ένα δέμα... μόλις πέρασε από
τα νέα μέτρα ελέγχου της
Άμπριτζ».
Ακούμπησε πάνω στο τραπέΖι ένα κουτί τυλιγμένο με καφετί χαρτίκάποιος το είχε ξετυλίξει και
το είχε ξανατυλίξει πρόχειρα. Πάνω αναγραφόταν με κόκκινο μελάνι:
Ελέγχθηκε και Εγκρίθηκε
από τη μεγάλη επιθεωρήτρια του «Χόγκουαρτς».
«Είναι πασχαλινά αβγά από τη μαμά», είπε η Τζίνι. «Υπάρχει ένα για
σένα... ορίστε».
Του έδωσε ένα ωραίο σοκολατένιο αβγό που, όπως αναφερόταν στη
συσκευασία του, ήταν
στολισμένο με μικρές χρυσές μπάλες του κουίντιτς από γλάσο και
περιείχε αεριούχες μέλισσες.
Ο Χάρι το κοίταξε για μια στιγμή κι ένιωσε έναν κόμπο ν' ανεβαίνει
στο λαιμό του.
«Είσαι καλά, Χάρι;» ρώτησε σιγανά η Τζίνι.
«Μια χαρά», απάντησε πνιχτά. Ο κόμπος στο λαιμό του έκοβε την
αναπνοή. Δεν καταλάβαινε
γιατί τον έκανε να αισθάνεται έτσι ένα πασχαλινό αβγό.
«Δείχνεις πολύ πεσμένος τώρα τελευταία», επέμεινε εκείνη. «Πιστεύω
πως αν το συΖητήσεις με
την Τσο...»
«θέλω να το συΖητήσω, αλλά όχι με την Τσο», την έκοψε τραχιά ο
Χάρι.
«Τότε με ποιον;» ρώτησε η κοπέλα.
«Με...» Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα για να βεβαιωθεί πως δεν τους
άκουγε κανείς. Η κυρία Πινς ήταν
κάμποσα ράφια πιο πέρα κι έδινε στην αλαφιασμένη Χάνα Άμποτ μια
στοίβα βιβλία, «θέλω να μιλήσω με τον Σείριο», μουρμούρισε. «Αλλά ξέρω ότι δε γίνεται».
Έπειτα, περισσότερο για να κάνει κάτι παρά γιατί το ήθελε,
ξετύλιξε το πασχαλινό αβγό του,
έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι και το έβαλε στο στόμα του.
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«Κοίτα», είπε η Τζίνι με αργόσυρτη φωνή, παίρνοντας κι αυτή λίγη
σοκολάτα, «αν θέλεις στ'
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αλήθεια να μιλήσεις με τον Σείριο, πιστεύω πως θα βρούμε τρόπο».
«Ναι, σιγά», έκανε απελπισμένος ο Χάρι. «Με την Άμπριτζ να
αστυνομεύει τα τζάκια και να
λογοκρίνει την αλληλογραφία μας;»
«Όταν μεγαλώνεις με τον Φρεντ και τον Τζορτζ», είπε στοχαστικά η
Τζίνι, «συνειδητοποιείς ότι
όλα είναι δυνατά αν το λέει η καρδιά σου».
Ο Χάρι την κοίταξε. Ίσως ήταν η επίδραση της σοκολάτας —ο Λούπιν
πάντα υποστήριΖε ότι
έπρεπε κανείς να τρώει λίγη σοκολάτα ύστερα από μιαν αναμέτρηση με
Παράφρονες — ή ίσως
το ότι επιτέλους εξέφρασε δυνατά αυτό που τον έτρωγε την τελευταία
βδομάδα, πάντως μέσα του
άναψε μια σπίθα ελπίδας.
«ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΔΩ'»
Η Τζίνι τινάχτηκε όρθια. «Οχ, αμάν... Ξέχασα...»
Η κυρία Πινς έσκυψε από πάνω τους, με το μαραμένο πρόσωπο της
παραμορφωμένο από θυμό.
«Σοκολάτα στη βιβλιοθήκη;» βρυχήθηκε. «Έξω αμέσως... έξω... ΕΞΩ'»
Κατόπιν, σήκωσε το ραβδί της κι έβαλε τα βιβλία, τη σάκα και το
μελανοδοχείο του Χάρι να
πάρουν στο κυνήγι τα δυο παιδιά διώχνοντας τα από τη βιβλιοθήκη,
ενώ συγχρόνως τους έδιναν
κατα-κεφαλιές.
για να υπογραμμιστεί, θαρρείς, η σπουδαιότητα των επικείμενων
εξετάσεων, λίγο μετά το τέλος
των διακοπών εμφανίστηκαν στα τραπέΖια του πύργου του Γκρίφιντορ
φυλλάδια, έντυπα και
ανακοινώσεις με θέμα διάφορα μαγικά επαγγέλματα, καθώς και άλλη
μία ανακοίνωση στον
πίνακα:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Άπαντες οι μαθητές του πέμπτου έτους θα έχουν μια σύντομη
συνάντηση με την υπεύθυνη του
κοιτώνα τους την πρώτη εβδομάδα της θερινής περιόδου, προκειμένου
να συΖητήσουν γύρω
από τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Ακολουθεί ο κατάλογος
των ατομικών ραντεβού.
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Ο Χάρι κοίταξε στον κατάλογο και είδε ότι έπρεπε να παρουσιαστεί
στο γραφείο της καθηγήτριας
ΜακΓκόναγκαλ τη Δευτέρα, στις δύο και μισή, πράγμα που σήμαινε ότι
θα έχανε όλο σχεδόν το
μάθημα μαντικής. Τόσο αυτός όσο και οι περισσότεροι πεμπτοετείς
πέρασαν ένα μεγάλο μέρος
του τελευταίου σαββατοκύριακου των πασχαλινών διακοπών τους
διαβάΖοντας όλες τις
πληροφορίες των φυλλαδίων για τα διάφορα επαγγέλματα.
«Εμένα, πάντως, δε μου αρέσει η θεραπευτική», είπε ο Ρον το
τελευταίο βράδυ των διακοπών.
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Είχε πέσει με τα μούτρα σ' ένα φυλλάδιο, που στην πρώτη σελίδα
είχε το έμβλημα του «Αγίου
Μόνγκο», το οστό με το ραβδί τοποθετημένα σταυρωτά. «Εδώ λέει ότι
πρέπει να έχεις Υπεράνω
Προσδοκιών στα φίλτρα, στη βοτανολογία, στις μεταμορφώσεις, στα
ξόρκια και στην άμυνα
εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Δηλαδή... μα την πίστη μου... δε
Ζητάνε και τίποτα, ε;»
«Συμφωνώ, αλλά είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά», σχολίασε αφηρημένα η
Ερμιόνη. Μελετούσε
εμβριθώς ένα φυλλάδιο με Ζωηρά ρόζ και πορτοκαλιά χρώματα και την
επικεφαλίδα: ΜΗΠΩΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΓΚΑ, «Δε
Ζητάνε ιιδιαίτερα
προσόντα για τους συνδέσμους με τους Μαγκλ μόνο ΚΔΜ στη
μαγκλολογία: Αυτό που έχει
μεγαλύτερη σημασία είναι ο ενθουσιασμός σας, η υπομονή και η
αίσθηση του χιούμορ!» διάβασε
η κοπέλα.
«Πάντως, για να επικοινωνήσεις με το θείο μου δεν αρκεί η αίσθηση
του χιούμορ», σχολίασε
σκυθρωπά ο Χάρι. «Αυτό που χρειά-Ζεται είναι να ξέρεις πότε πρέπει
να σκύψεις για να
αποφύγεις αυτό που σου πετάει στο κεφάλι». Εκείνος μελετούσε ένα
φυλλάδιο για τα μαγικά
τραπεΖικά ιδρύματα. «Ακούστε αυτό: Ονειρεύεστε μια συναρπαστική
καριέρα με ταξίδια,
περιπέτειες και παχυλά, ανάλογα με τους κίνδυνους, μπόνους; Αν
ναι, σας προτείνουμε τη Μαγική ΤράπεΖα Γκρίνγκοτς, που προσλαμβάνει αυτή την εποχή λυτές για
κατάρες, με καταπληκτικές
ευκαιρίες στο εξωτερικό... θέλουν όμως αριθμολογία ότι πρέπει για
σένα, Ερμιόνη!»
«Δε με συγκινεί το επάγγελμα του τραπεΖίκού υπαλλήλου», σχολίασε
αφηρημένα η Ερμιόνη, που
τώρα διάβαΖε το: ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΕ ΟΡΕΙΝΟΥΣ
ΚΑΛΙΚΑΝΤζΑΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ,
«Ει», ακούστηκε μια φωνή στο αφτί του Χάρι. Γύρισε κι είδε τον
Φρεντ και τον Τζορτζ. «Μας
μίλησε για σένα η Τζινι», είπε ο Φρεντ,
601
ακουμπώντας τα πόδια του πάνω στο τραπέΖΙ και ρίχνοντας στο πάτωμα
μερικές μπροσούρες
για τις θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Μαγείας. «Λέει ότι θέλεις να
μιλήσεις με τον Σείριο...;»
«Τι;» αναφώνησε η Ερμιόνη, που το χέρι της έμεινε μετέωρο καθώς
πήγαινε να πιάσει ένα
ενημερωτικό βιβλιαράκι με τον τίτλο:
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΠΑΜ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ,
«Ε... ναι...» απάντησε ο Χάρι όσο πιο ανέμελα μπορούσε, «σκέφτηκα
ότι θα μου άρεσε να...»
«Μη λες βλακείες». Η Ερμιόνη ίσιωσε το κορμί και τον κοίταξε σαν
να μην πίστευε στα μάτια της.
«Με την Άμπριτζ να ελέγχει όλες τις φωτιές και τις κουκουβάγιες;»
«Υπάρχει τρόπος να παρακάμψουμε το σκόπελο», παρενέβη χαμογελαστά
ο Τζορτζ. «Αρκεί να
δημιουργήσουμε έναν αντιπερισπασμό. Δεν ξέρω αν προσέξατε πόσο
φρόνιμα καθίσαμε μετά
την κο-σμοχαλασιά λίγο πριν από τις διακοπές του Πάσχα;»
«Ποιος ο λόγος, σκεφτήκαμε, να διαταράξουμε τις διακοπές μας;»
συνέχισε ο Φρεντ. «Κανένας
απολύτως, απαντήσαμε. Και, φυσικά, θα διαταράσσαμε και τις
επαναλήψεις των παιδιών,
δηλαδή, το τελευταίο που θα θέλαμε να κάνουμε».
Έγνεψε υποκριτικά στην Ερμιόνη. Εκείνη αιφνιδιάστηκε που σκέφτηκαν
το διάβασμα των άλλων
παιδιών.
«Αλλά από αύριο, τέρμα τα ψέματα», συνέχισε Ζωηρά ο Φρεντ. «Κι αν
είναι να προκαλέσουμε
λίγο σαματά, γιατί να μην το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
δώσουμε την ευκαιρία στον Χάρι
να επικοινωνήσει με τον Σείριο;»
«Ναι, αλλά», αντέτεινε η Ερμιόνη, με ύφος ανθρώπου που προσπαθεί
να εξηγήσει κάτι πάρα
πολύ απλό σε κάποιον πάρα πολύ χαζό, «ακόμη κι αν δημιουργήσετε
αντιπερισπασμό, πώς θα
μιλήσει ο Χάρι με τον Σείριο;»
«Από το γραφείο της Άμπριτζ», απάντησε χαμηλόφωνα ο Χάρι.
Το στριφογύριΖε στο μυαλό του εδώ και δεκαπέντε μέρες και δεν
έβρισκε άλλη λύση. Του είχε πει
η ίδια η Άμπριτζ ότι το μόνο τζάκιπου δεν αστυνομευόταν ήταν το
δικό της.
«Τρε... τρελάθηκες;» αναφώνησε πνιχτά η Ερμιόνη.
Ο Ρον είχε αφήσει το φυλλάδιο που αφορούσε στην καλλιέργεια
μυκήτων για εμπορικούς
σκοπούς και παρακολουθούσε προσηλωμένος τη συΖήτηση.
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«Δε νομίΖω», ανασήκωσε τους ώμους του ο Χάρι.
«Και πώς θα μπεις στο γραφείο της;»
Το αγόρι περίμενε αυτή την ερώτηση.
«Με το σουγιά του Σείριου», απάντησε.
«Ορίστε;»
«Πέρυσι τα Χριστούγεννα, ο Σείριος μου χάρισε ένα σουγιά που
ανοίγει όλες τις κλειδαριές»,
συνέχισε ο Χάρι. «Έτσι, ακόμη κι αν είναι μαγεμένη η πόρτα της και
δεν ανοίγει με το ξόρκι
Άνοιξε, πράγμα για το οποίο βάΖω στοίχημα...»

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Εσύ δε λες τίποτα;» ρώτησε αγριεμένη τον Ρον η Ερμιόνη. Ο Χάρι
σκέφτηκε πως ήταν ίδια η
κυρία Ουέσλι που Ζητούσε υποστήριξη από τον άντρα της στο πρώτο
του δείπνο στην Γκρίμολντ
Πλέις.
«Τι να πω;» έκανε ο Ρον, θορυβημένος που Ζητούσαν τη γνώμη του.
«Αν θέλει να το κάνει ο
Χάρι, θα το αποφασίσει ο ίδιος».
«Τώρα μίλησες σαν αληθινός φίλος και ως γνήσιος Ουέσλι», είπε ο
Φρεντ χτυπώντας τον Ρον
στην πλάτη. «Ωραία, λοιπόν. Σκεφτόμαστε να το κάνουμε αύριο,
αμέσως μετά τα μαθήματα, γιατί
θα γίνει ακόμη πιο μεγάλος πάταγος αν είναι όλοι στους διαδρόμους.
Χάρι, θα το στήσουμε
κάπου στην ανατολική πτέρυγα ώστε να παρασύρουμε την Άμπριτζ
μακριά από το γραφείο της
έτσι, θα σου εξασφαλίσουμε γύρω στα... είκοσι λεπτά;» κοίταξε
ερωτηματικά τον Τζορτζ.
«Άνετα», έκανε εκείνος.
«Τι ακριβώς θα είναι αυτός ο αντιπερισπασμός;» ρώτησε ο Ρον. «θα
δεις, αδελφούλη», είπε ο
Φρεντ, καθώς εκείνος κι ο Τζορτζ σηκώνονταν να φύγουν. «Φρόντισε
να είσαι στο διάδρομο
όπου βρίσκεται το άγαλμα του Γκρέγκορι του Γελοίου, αύριο, κατά
τις πέντε η ώρα».
Την άλλη μέρα, ο Χάρι ξύπνησε πολύ νωρίς, με την ίδια σχεδόν
αγωνία που ένιωθε το πρωί της
δίκης του στο Υπουργείο Μαγείας. Δεν ήταν απλώς το ότι θα έκανε
διάρρηξη στο γραφείο της
Άμπριτζ και θα χρησιμοποιούσε το τζάκιτης για να μιλήσει με τον
Σείριο — αν και αυτό αρκούσε
από μόνο του για να τον γεμίσει άγχος. Ήταν και ότι εκείνη την
ημέρα θα συναντούσε για πρώτη
φορά τον Σνέιπ μετά τη βραδιά που τον έδιωξε με τις κλοτσιές από
το γραφείο του.
Έμεινε κάμποση ώρα στο κρεβάτι να αναλογίζεται όλα όσα τον
περίμεναν. Ύστερα σηκώθηκε
αθόρυβα, πλησίασε στο παράθυρο
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δίπλα στο κρεβάτι του Νέβιλ και κοίταξε το μαγευτικό πρωινό. Ο
ουρανός είχε μιαν απόκοσμη,
ριδίΖουσα γαλαΖωπή απόχρωση. Ευθεία μπροστά του ο Χάρι διέκρινε
την οξιά, κάτω από την
οποία βασάνισε κάποτε ο πατέρας του τον Σνέιπ. Αμφέβαλλε αν θα
κατάφερνε να δικαιολογήσει
ο Σείριος όσα είχε δει στην κιβωτό των στοχασμών, αλλά λαχταρούσε
απεγνωσμένα να ακούσει
τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα να μάθει αν υπήρχαν κάποια
ελαφρυντικά, κάποια δικαιολογία
για τη συμπεριφορά του πατέρα του...
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Κάτι τράβηξε την προσοχή του μια κίνηση στις παρυφές του
Απαγορευμένου Δάσους. Το αγόρι
μισόκλεισε τα μάτια για να προστατευτεί από τον ήλιο και είδε τον
Χάγκριντ να ξεπροβάλλει μέσα
απ' τα δέντρα. Του φάνηκε πως κούτσαινε. Ο Χάρι τον είδε να
πηγαίνει τρεκλίζοντας στην πόρτα
του σπιτιού του και να εξαφαντζεται στο εσωτερικό του.
Παρακολούθησε κάμποσα λεπτά το
σπιτάκι. Ο Χάγκριντ δεν ξαναβγήκε, αλλά εμφανίστηκε καπνός από την
καμινάδα, πράγμα που
σήμαινε ότι ο φίλος του δεν ήταν τόσο άσχημα τραυματισμένος ώστε
να μην μπορεί να ανάψει
φωτιά.
Ο Χάρι τραβήχτηκε από το παράθυρο, πήγε στο μπαούλο του κι
άρχισε να ντύνεται.
Με την προοπτική της διάρρηξης του γραφείου της Άμπριτζ, δεν
περίμενε να είναι ήρεμη η μέρα
του, ωστόσο δεν είχε λογαριάσει τις αδιάκοπες προσπάθειες της
Ερμιόνης να τον αποτρέψει από
αυτό που σχεδίαΖε να κάνει στις πέντε η ώρα. Για πρώτη φορά στα
χρονικά, ήταν κι εκείνη εξίσου
απρόσεκτη με τον Χάρι και τον Ρον την ώρα της παράδοσης του
καθηγητή Μπινς και νουθετούσε
ψιθυριστά τον Χάρι, ο οποίος κατέβαλλε υπεράνθρωπες προσπάθειες
να την αγνοήσει.
«...κι αν σε πιάσει στα πράσα, εκτός του ότι θα αποβληθείς, θα
μαντέψει ότι μιλούσες με τον
Σναφλς κι αυτή τη φορά θα σε αναγκάσει να πιεις το φίλτρο της
αλήθειας και να απαντήσεις στις
ερωτήσεις της...»
«Ερμιόνη», ψιθύρισε αγανακτισμένος ο Ρον, «πάψε επιτέλους να
κατσαδιάΖεις τον Χάρι και
παρακολούθησε τον Μπινς, γιατί αλλιώς θα με αναγκάσεις να κρατήσω
εγώ σημειώσεις».
«Κράτα κι εσύ μια φορά, δε θα πάθεις τίποτα!»
Όταν κατέβηκαν στο μπουντρούμι του Σνέιπ για το μάθημα των
φίλτρων, δε μιλούσε στην
Ερμιόνη ούτε ο Χάρι ούτε ο Ρον. Εκείνη απτόητη εκμεταλλεύτηκε τη
σιωπή τους για να
εξαπολύσει ένα χεί-
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μαρρο αυστηρών προειδοποιήσεων, μιλώντας με ψιθυριστή σφυριχτή
φωνή, η οποία έκανε τον
Σιμούς να ψάχνει επί πέντε λεπτά το τσουκάλι του νομίζοντας ότι
είχε διαρροή.
Ο Σνέιπ, στο μεταξύ, είχε αποφασίσει να φερθεί στον Χάρι σαν να
ήταν αόρατος. Ο Χάρι, φυσικά,
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ήταν συνηθισμένος σε αυτή την τακτική, αφού ήταν η αγαπημένη του
θείου Βέρνον, κι έτσι ένιωθε
μάλλον ανακουφισμένος που δεν υπέστη τίποτα χειρότερο. Μάλιστα, σε
σύγκριση με τα ειρωνικά
και προσβλητικά σχόλια που του επιφύλασσε συνήθως ο Σνέιπ, αυτή η
νέα προσέγγιση
αποτελούσε Βελτίωση. Διαπίστωσε ικανοποιημένος ότι, όταν τον
άφηναν απερίσπαστο, τα κατάφερνε μια χαρά στην παρασκευή του τονωτικού φίλτρου. Στο τέλος του
μαθήματος, γέμισε μια
μποτίλια με το φίλτρο του, την έκλεισε με ένα πώμα και την πήγε
για βαθμολόγηση στην έδρα,
σίγουρος ότι αυτή τη φορά είχε το Υπεράνω Προσδοκιών στην τσέπη.
Μόλις όμως έκανε να φύγει, άκουσε έναν κρότο. Ο Μαλφόι γέλασε
χαρούμενα κι ο Χάρι γύρισε να
δει τι συμβαίνει. Η μποτίλια με το φίλτρο του ήταν σπασμένη στο
πάτωμα κι ο Σνέιπ είχε ένα ύφος
απέραντης ικανοποίησης.
«Οχ», είπε σιγανά ο καθηγητής. «Πάλι μηδέν, Πότερ». Ο Χάρι δεν
μπορούσε ν' αρθρώσει λέξη
απ' τα νεύρα του. Πήγε φουριόΖος προς το τσουκάλι του, σκοπεύοντας
να γεμίσει άλλη μια
μποτίλια και να αναγκάσει τον Σνέιπ να τον βαθμολογήσει, αλλά
διαπίστωσε, προς μεγάλη του
φρίκη, πως το υπόλοιπο περιεχόμενο του είχε εξαφανιστεί.
«Συγγνώμη!» αναφώνησε η Ερμιόνη φέρνοντας τα χέρια της στο στόμα.
«Χίλια συγγνώμη, Χάρι.
ΝόμιΖα πως τελείωσες και καθάρισα το τσουκάλι!»
Ο Χάρι δεν κατάφερε να πει τίποτα. Μόλις χτύπησε το κουδούνι,
έφυγε από το μπουντρούμι
χωρίς να ρίξει ούτε ματιά πίσω του. Στην τραπεΖαρία φρόντισε να
καθίσει ανάμεσα στον Νέβιλ
και τον Σίμους για να γλιτώσει από τη μουρμούρα της Ερμιόνης.
Ήταν τόσο κακοδιάθετος όταν πήγε στο μάθημα μαντικής, που είχε
ξεχάσει το ραντεβού με την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ- το θυμήθηκε μονάχα όταν τον ρώτησε ο Ρον
γιατί δεν πήγε στο γραφείο της. Έτρεξε στις σκάλες κι έφτασε στο γραφείο της με την ψυχή
στο στόμα και μόνο μ' ένα
λεπτό καθυστέρηση.
«Συγγνώμη, κυρία», είπε λαχανιασμένος καθώς έμπαινε. «Το ξέχασα».
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«Δεν πειράζει, Πότερ», είπε εκείνη κοφτά αλλά, καθώς μιλούσε,
κάποιος ρουθούνισε από τη
γωνιά. Ο Χάρι γύρισε να δει.
Εκεί καθόταν η καθηγήτρια Άμπριτζ με το μπλοκάκι της στο χέρι, ένα
δαντελωτό γιακαδάκι στο
λαιμό κι ένα συγκρατημένο, φρικτά αυτάρεσκο χαμόγελο στα χείλη.
«Κάθισε, Πότερ», του υπέδειξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Τα χέρια
της έτρεμαν ελαφρώς
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καθώς έσιαΖε τα φυλλάδια στο γραφείο της.
Ο Χάρι κάθισε με την πλάτη γυρισμένη στην Άμπριτζ κι έκανε ότι
μπορούσε για να αγνοήσει το
θρόισμα της πένας της.
«Η συνάντηση αυτή, Πότερ, είναι για να συΖητήσουμε τα
επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και να
σε βοηθήσω να αποφασίσεις ποια μαθήματα θα επιλέξεις για το έκτο
και έβδομο έτος», είπε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Έχεις σκεφτεί τι θα σου άρεσε να κάνεις
όταν αποφοιτήσεις από το
σχολείο;»
«Ε...» ξεκίνησε ο Χάρι. Έβρισκε πολύ εκνευριστικό το θόρυβο της
πένας πίσω του.
«Ναι;» τον ενθάρρυνε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Έχω σκεφτεί... να... θα μου άρεσε να γίνω χρυσούχος», τραύλισε ο Χάρι.
«Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να έχεις άριστη βαθμολογία»,
παρατήρησε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Έπειτα ξεδιάλεξε ένα μικρό σκουρόχρωμο φυλλάδιο από
τη στοίβα που είχε
μπροστά της και το άνοιξε. «Ζητάνε το λιγότερο πέντε ΕΔΕΜ, και
μάλιστα Υπεράνω Προσδοκιών,
απ' ότι βλέπω. Στη συνέχεια, σε υποβάλλει το γραφείο των χρυσούχων
σε μια σειρά
ψυχολογικών τεστ καθώς και τεστ ευφυιας. Είναι πολύ δύσκολη
επαγγελματική επιλογή, Πότερ,
παίρνουν μόνο την αφρόκρεμα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τα τρία
τελευταία χρόνια δεν έχουν
πάρει κανέναν».
Εκείνη τη στιγμή η καθηγήτρια Άμπριτζ έβηξε διακριτικά, σαν να
προσπαθούσε να διαπιστώσει
πόσο σιγανά μπορούσε να βήξει. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ την
αγνόησε.
«θα θέλεις, φαντάΖομαι, να μάθεις ποια μαθήματα πρέπει να
παρακολουθήσεις;» συνέχισε με
φωνή λίγο πιο δυνατή από πριν.
«Μάλιστα», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Σίγουρα άμυνα εναντίον των
σκοτεινών τεχνών...;»
Άλλο ένα βηχαλάκι ακούστηκε από την κατεύθυνση της καθηγήτριας
Άμπριτζ, λίγο πιο δυνατό
αυπί τη φορά. Η καθηγήτρια ΜακΓκό606
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ναγκαλ έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια της, έπειτα τα ξανάνοιξε
και συνέχισε σαν να μη συνέβαινε
τίποτα. :
«θα σε συμβούλευα να παρακολουθήσεις μεταμορφώσεις, γιατί είναι
κάτι που οι χρυσούχοι
χρησιμοποιούν πολύ συχνά στην πορεία της δουλειάς τους. Και οφείλω
να σε προειδοποιήσω,

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Πότερ, ότι στις δικές μου ΕΔΕΜ δέχομαι μόνο μαθητές που πήραν
Υπεράνω Προσδοκιών στο
Κοινό Δίπλωμα Μαγείας. Αυτή τη στιγμή έχεις μέσο όρο Προάγεσαι στο
μάθημα μου, γι' αυτό
πρέπει να βάλεις τα | δυνατά σου στις εξετάσεις αν θέλεις να
προχωρήσεις. Στη συνέχεια, |
πρέπει να παρακολουθήσεις το μάθημα των ξορκιών, επιλέγοντας |
εκείνα που είναι πάντα
χρήσιμα, καθώς και το μάθημα των φίλτρων. | Ναι, Πότερ, φίλτρα»,
πρόσθεσε με μια υποψία
χαμόγελου. «Τα δηλητήρια και τα αντίδοτα τους είναι από τα
βασικότερα μαθήματα | των
χρυσούχων. Κι οφείλω να σου πω ότι ο καθηγητής Σνέιπ δεν παίρνει
ποτέ μαθητές που έχουν
κάτω από Εύγε στο ΚΔΜ τους, επομένως...»
Εκείνη τη στιγμή, η καθηγήτρια Άμπριτζ έβηξε δυνατά. «Να σου δώσω
ένα σιρόπι για το βήχα,
Ντολόρες;» ρώτησε ξερά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, χωρίς να
κοιτάξει την Άμπριτζ.
«Όχι, ευχαριστώ πολύ», αποκρίθηκε η Άμπριτζ μ' εκείνο το
προσποιητό γελάκι που μισούσε τόσο
ο Χάρι. «Απλώς αναρωτιόμουν αν μπορώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση,
Μινέρβα...;»
«Δε βλέπω πώς θα την αποφύγουμε, Ντολόρες», σχολίασε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ με
σφιγμένα δόντια.
«Αναρωτιόμουν αν ο Πότερ έχει την κατάλληλη ιδιοσυγκρασία για
χρυσούχος», σχολίασε γλυκά η
καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Ναι, ε;» έκανε αδιάφορα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και συνέχισε
σαν να μην την είχαν
διακόψει. «Λοιπόν, Πότερ, αν το σκέφτεσαι σοβαρά, η συμβουλή μου
είναι να βάλεις τα δυνατά
σου για να βελτιώσεις τη βαθμολογία σου στις μεταμορφώσεις και στα
φίλτρα. Βλέπω ότι η
βαθμολογία σου στο μάθημα του καθηγητή Φλίτ-γουικ κυμαίνεται από
Προάγεσαι μέχρι Υπεράνω
Προσδοκιών τα δύο τελευταία χρόνια, επομένως, δεν έχεις πρόβλημα
στα ξόρκια. Όσο για την
άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών, έχεις γενικά υψηλή
βαθμολογία, ειδικά ο καθηγητής
Λούπιν πίστευε... Είσαι σίγουρη, Ντολόρες, ότι δε θες σιρόπι για
το βήχα,»
«Όχι, όχι, ευχαριστώ, Μινέρβα», χαμογέλασε αυτάρεσκα η καθηγήτρια
Άμπριτζ, που είχε βήξει
πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά.
«Απλώς σκέφτηκα ότι ίσως δεν έχεις μπροστά σου τους πρόσφατους
βαθμούς του Χάρι στην
άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Αν και είμαι σίγουρη ότι σου
έστειλα ένα σημείωμα».
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«Ποιο;... Αυτό;» είπε περιφρονητικά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
ανασύροντας μια ρόζ
περγαμηνή από το φάκελο του Χάρι. Της έριξε μια ματιά
ανασηκώνοντας τα φρύδια της και την
έβαλε ξανά στο φάκελο χωρίς κανένα σχόλιο. «Όπως σου έλεγα, Πότερ,
ο καθηγητής Λούπιν
πίστευε πως έχεις μεγάλη κλίση σε αυτό το μάθημα και, φυσικά, ένας
χρυσούχος...»
«Δεν κατάλαβες τι λέει το σημείωμα μου, Μινέρβα;» ρώτησε μειλίχια
η καθηγήτρια Άμπριτζ,
ξεχνώντας αυτή τη φορά να βήξει.
«Και βέβαια κατάλαβα», αποκρίθηκε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ
σφίγγοντας τόσο πολύ τα
δόντια της, που τα λόγια της ακούστηκαν ελαφρώς πνιχτά.
«Τότε, απορώ... Δεν καταλαβαίνω γιατί καλλιεργείς στον Πότερ
φρούδες ελπίδες...»
«Φρούδες ελπίδες;» επανέλαβε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, αρνούμενη
πεισματικά να γυρίσει
προς το μέρος της Άμπριτζ. «Έχει πολύ υψηλή βαθμολογία σε όλα τα
διαγωνίσματα της άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών...»
«Λυπάμαι που σε διαψεύδω, Μινέρβα, αλλά όπως θα δεις στο σημείωμα
μου, ο Πότερ πήρε
πολλούς κακούς βαθμούς στο μάθημα μου...»
«Ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής», είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και
γύρισε επιτέλους προς
το μέρος της Άμπριτζ για να την κοιτάξει κατάματα. «Είχε πολύ
υψηλή βαθμολογία σε όλα τα διαγωνίσματα άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών που έβαλε ένας
ικανός καθηγητής».
Το χαμόγελο της καθηγήτριας Άμπριτζ έσβησε τόσο απότομα σαν να
κάηκε ένας ηλεκτρικός
λαμπτήρας. Έγειρε πίσω στην καρέκλα της, γύρισε σελίδα στο
μπλοκάκι της κι άρχισε να γράφει
με φούρια, ενώ τα γουρλωτά μάτια της κινούνταν πέρα-δώθε. Η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ
στράφηκε ξανά στον Χάρι με ρουθούνια που πετάριΖαν και μάτια που
άστραφταν.
«Καμία απορία, Πότερ;»
«Μάλιστα», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Τι είδους ψυχολογικά τεστ και τεστ
ευφυιας σου κάνουν στο
υπουργείο, αν έχεις καλές επιδόσεις στις ΕΔΕΜ;»
608
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«Πρέπει να αποδείξεις ότι διαθέτεις ικανότητες αντίδρασης υπό
συνθήκες μεγάλης πίεσης και τα
λοιπά», εξήγησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, «υπομονή και επιμονή,
γιατί η εκπαίδευση των
χρυ-σούχων διαρκεί τρία χρόνια, για να μην αναφέρω ότι απαιτείται
εξαιρετική δεξιότητα στην
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πρακτική εφαρμογή της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Αυτό
σημαίνει σκληρή μελέτη
μετά την αποφοίτηση από το σχολείο, έτσι, αν δεν είσαι
προετοιμασμένος να...»
«Όπως θα διαπιστώσεις επίσης», πήρε το λόγο η Άμπριτζ, με ψυχρή
φωνή τώρα, «το υπουργείο
ελέγχει τα μητρώα όλων όσοι υποβάλλουν αίτηση για χρυσούχοι. Εννοώ
τα ποινικά μητρώα».
«...αν δεν είσαι προετοιμασμένος να υποβληθείς και σε άλλες
εξετάσεις μετά το "Χόγκουαρτς",
είναι προτιμότερο να προσανατολιστείς σε κάτι διαφορετικό...»
συνέχισε την προηγούμενη φράση
της η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει τόσες πιθανότητες να
γίνει χρυσούχος όσες και ο
Ντάμπλντορ να επιστρέψει σε αυτό το σχολείο».
«Τότε, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες», απεφάνθη η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ.
«Ο Πότερ έχει ποινικό μητρώο», είπε δυνατά η Άμπριτζ.
«Ο Πότερ αθωώθηκε απ' όλες τις κατηγορίες», αντέτεινε ακόμη πιο
δυνατά η ΜακΓκόναγκαλ.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ τινάχτηκε όρθια. Ήταν τόσο κοντή βέβαια που
δεν άλλαξαν και πολλά
πράγματα, αλλά η μουλωχτή, μελιστάλαχτη συμπεριφορά της είχε δώσει
τη θέση της σ' έναν τόσο
άγριο θυμό, ώστε στο πλατύ, πλαδαρό πρόσωπο της είχε τώρα
αποτυπωθεί μια αλλόκοτα
μοχθηρή έκφραση.
«Ο Πότερ δεν έχει καμιά ελπίδα να γίνει χρυσούχος!»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε κι αυτή όρθια στη δική της
περίπτωση, όμως, η κίνηση
ήταν πολύ πιο επιβλητική: όρθωσε το ανάστημα της πάνω από την
καθηγήτρια Άμπριτζ.
«Πότερ», είπε με ηχηρή φωνή, «θα σε βοηθήσω να γίνεις χρυσούχος,
έστω κι αν είναι το
τελευταίο πράγμα που θα κάνω! θα πάρεις τους απαιτούμενους
βαθμούς, ακόμη κι αν χρειαστεί
να σου κάνω φροντιστήριο τις νύχτες!»
«Ο υπουργός Μαγείας δε θα προσλάβει ποτέ τον Χάρι Πότερ!» δήλωσε
οργισμένη η Άμπριτζ.
«Μπορεί να έχει αλλάξει ο υπουργός Μαγείας μέχρι να ολοκληρώσει
τις σπουδές του ο Χάρι
Πότερ!» φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
«Αχά!» στρίγκλισε η καθηγήτρια Άμπριτζ, τεντώνοντας το κοντόχοντρο
δάχτυλο της προς τη
ΜακΓκόναγκαλ. «Ναι, ναι, ναι! Φυσικά! Αυτό θέλεις, Μινέρβα
ΜακΓκόναγκαλ! Να φύγει ο
Κορνήλιος Φαντζ για να πάρει τη θέση του ο Άλμπους Ντάμπλντορ! Και
να πάρεις εσύ τη δική
μου θέση: γενική γραμματέας του υπουργείου και διευθύντρια του
σχολείου!»
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«Δεν ξέρεις τι λες», είπε περιφρονητικά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Πότερ, η συΖήτησή μας
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σου θεωρείται λήξασα».
Ο Χάρι κρέμασε τη σάκα του στον ώμο κι έφυγε βιαστικά, χωρίς να
ρίξει ούτε μια ματιά στην
καθηγήτρια Άμπριτζ. Τις άκουγε που συνέχιΖαν να τσακώνονται καθώς
διέσχίΖε το διάδρομο
μέχρι τις μαρμάρινες σκάλες.
Εκείνο το απόγευμα, όταν η καθηγήτρια Άμπριτζ μπήκε στην τάξη,
βαριανάσαινε σαν να είχε
τρέξει σε αγώνα δρόμου.
«Ελπι'Ζω να σκέφτηκες καλύτερα αυτό που πας να κάνεις, Χάρι»,
ψιθύρισε η Ερμιόνη μόλις
άνοιξαν το βιβλίο τους στο Κεφάλαιο 34:
Διαπραγματεύσεις και Όχι Αντίποινα. «Μου φαίνεται πολύ νευριασμένη
σήμερα...»
Η Άμπριτζ αγριοκοίταζε κάθε τόσο τον Χάρι, που κράταγε σκυμμένο το
κεφάλι και είχε τα μάτια
του καρφωμένα στη θεωρία της Αμυντικής Μαγείας χωρίς να διαδάΖει.
Σκεφτόταν...
ΦανταΖόταν την αντίδραση της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ, αν τον
έπιαναν να κάνει διάρρηξη
στο γραφείο της Άμπριτζ λίγες μόλις ώρες αφότου η υπεύθυνη του
κοιτώνα του είχε ξεσπαθώσει
υπέρ του... τίποτα δεν τον εμπόδιζε να επιστρέψει στον πύργο του
Γκρίφι-ντορ με την ελπίδα ότι,
κάποια στιγμή στις καλοκαιρινές διακοπές, θα έβρισκε την ευκαιρία
να ρωτήσει τον Σείριο για τη
σκηνή που παρακολούθησε στην κιβωτό των στοχασμών... τίποτα, εκτός
από το ότι η σκέψη να
ακολουθήσει την οδό της σύνεσης του δημιουργούσε την αίσθηση ότι
το στομάχι του γέμιζε
μολύβι... κι ύστερα ήταν ο Φρεντ και ο Τζορτζ, που είχαν ετοιμάσει
ήδη τον αντιπερισπασμό, για
να μην αναφέρουμε το σουγιά που του χάρισε ο Σείριος, ο οποίος
βρισκόταν τώρα στη σάκα του
μαΖί" με τον αόρατο μανδύα του πατέρα του.
Ωστόσο, παρέμενε το γεγονός πως, αν τον έπιαναν...
«Ο Ντάμπλντορ θυσιάστηκε για να μη σε διώξουν από το σχο610
λείο, Χάρι!» ψιθύρισε η Ερμιόνη, σηκώνοντας μπροστά της το βιβλίο
της για να κρύψει το
πρόσωπο της από την Άμπριτζ. «Αν σε αποβάλουν σήμερα, θα πάει
χαμένη η θυσία του!»
Ήταν αδύνατον να ακυρώσει το σχέδιο του και να Ζήσει με την
ανάμνηση αυτού που έκανε ο
πατέρας του εκείνη την καλοκαιρινή μέρα πριν από είκοσι χρόνια και
παραπάνω... Κι ύστερα,
θυμήθηκε τον Σείριο στο τζάκιτου εντευκτηρίου του Γκρίφιντορ...
«Τελικά, δε μοιάΖεις στον πατέρα σου όσο νόμιΖα... Αυτό που
συνάρπαΖε πιότερο τον Τζέιμς
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ήταν το ρίσκο».
Αλλά τώρα πια, ήθελε στ' αλήθεια να μοιάΖει στον πατέρα του;
«Χάρι, μην το κάνεις, σε παρακαλώ, σε εξορκίΖω!» τον ικέτευσε η
Ερμιόνη την ώρα που
χτυπούσε το κουδούνι.
Δεν της απάντησε- δεν ήξερε τι να κάνει.
Ο Ρον ήταν αποφασισμένος να μην πει τη γνώμη του ούτε να δώσει τη
συμβουλή του απέφευγε
να κοιτάξει τον Χάρι αλλά, όταν άνοιξε το στόμα της η Ερμιόνη για
να προσπαθήσει άλλη μια
φορά να τον μεταπείσει, είπε χαμηλόφωνα: «Σταμάτα επιτέλους. Άσ'
τον να αποφασίσει μόνος
του».
Η καρδιά του Χάρι χτυπούσε σαν τρελή καθώς έφευγαν από την τάξη.
Είχε προχωρήσει στο
διάδρομο, όταν άκουσε από μακριά να γίνεται σαματάς. Κραυγές και
ουρλιαχτά ακούγονταν από
τους επάνω ορόφους τα παιδιά που έβγαιναν από τις τάξεις
κοντοστέκονταν και κοίταΖαν
τρομαγμένα το ταβάνι.
Η Άμπριτζ πετάχτηκε έξω από την τάξη της τρέχοντας όσο πιο γρήγορα
της επέτρεπαν τα κοντά
πόδια της. Τράβηξε το ραβδί της κι εξαφανίστηκε προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Ο Χάρι
σκέφτηκε:
ή τώρα ή ποτέ.
«Χάρι, σε παρακαλώ!» τον ικέτευσε ψιθυριστά η Ερμιόνη.
Είχε πάρει όμως την απόφαση του έσιαξε τη σάκα του στον ώμο κι
άρχισε να τρέχει ανάμεσα στα
παιδιά που πήγαιναν βιαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεμάτα
περιέργεια να δουν τι ήταν
όλη αυτή η φασαρία στην ανατολική πτέρυγα.
Έφτασε στο διάδρομο όπου βρισκόταν το γραφείο της Άμπριτζ ήταν
έρημος. Κρύφτηκε πίσω από
μια πανοπλία, που έστριψε με ένα τρίξιμο το κεφάλι για να τον δει
καλύτερα, άνοιξε τη σάκα του,
έβγαλε το σουγιά του Σείριου και φόρεσε τον αόρατο μανδύα. Έπειτα
ξεπρόβαλε ακροπατώντας
από την πανοπλία και προχώρησε στο διάδρομο μέχρι που έφτασε στην
πόρτα της Άμπριτζ.
611
Έβαλε τη λεπίδα του μαγικού σουγιά στη χαραμάδα της πόρτας, την
ανεβοκατέβασε μαλακά κι
ύστερα την τράβηξε. Ακούστηκε ένα σιγανό κλικ και η πόρτα άνοιξε.
Μπήκε στο γραφείο, έκλεισε
βιαστικά την πόρτα πίσω του και κοίταξε ολόγυρα.
Τίποτα δεν κουνήθηκε εκτός από τα απαίσια γατάκια που χόρευαν
ξέγνοιαστα στα διακοσμητικά
πιάτα, πάνω από τα κατασχεμένα σκουπόξυλα.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Ο Χάρι έβγαλε τον αόρατο μανδύα, πλησίασε στο τζάκι και βρήκε
αμέσως αυτό που έψαχνε: ένα
μικρό κουτί με γυαλιστερή μαγική σκόνη.
Γονάτισε μπροστά στο άδειο τζάκιμε χέρια που έτρεμαν. Δεν το είχε
ξανακάνει, αν και ήξερε πώς
γινόταν. Έχωσε το κεφάλι του στο τζάκι, πήρε μια μεγάλη χούφτα
σκόνη και την έριξε στα κούτσουρα που ήταν στοιβαγμένα τακτικά στην εστία. Ευθύς ξεπήδησαν
σμαραγδένιες φλόγες.
«Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12!» είπε δυνατά και καθαρά.
Ήταν μία από τις πιο αλλόκοτες αισθήσεις που ένιωσε ποτέ του. Είχε
ταξιδέψει κι άλλες φορές,
βέβαια, με τη μαγική σκόνη, αλλά τότε ήταν όλο του το σώμα που
στροβιλιζόταν στις φλόγες του
Δικτύου Μαγικής Ροής των τζακιών, το οποίο απλωνόταν σε όλη τη
χώρα. Αυτή τη φορά, τα
γόνατα του έμειναν καρφωμένα στο κρύο δάπεδο του γραφείου της
Άμπριτζ και μόνο το κεφάλι
του εκτινάχτηκε στις βαθυπράσινες φλόγες...
Κι ύστερα, το στροβίλισμα σταμάτησε απότομα όπως άρχισε. Ο Χάρι
είχε μια περίεργη αίσθηση
σαν να 'ταν άρρωστος και ένιωθε πολύ Ζεστός, σαν να ήταν τυλιγμένο
το κεφάλι του σε ένα
χοντρό μάλλινο κασκόλ. Άνοιξε τα μάτια του και διαπίστωσε ότι μέσα
από ένα ΤζΆΚΙ έβλεπε ένα
μακρόστενο ξύλινο τραπέΖΙ, όπου καθόταν ένας άντρας σκυμμένος πάνω
σε μια περγαμηνή.
«Σείριε;»
Ο άντρας αναπήδησε και κοίταξε πίσω του. Ήταν ο Λούπιν, όχι ο
Σείριος. «Χάρι!» αναφώνησε
έκπληκτος. «Πώς βρέθηκες εδώ... έγινε τίποτα;»
«Όλα καλά», είπε ο Χάρι. «Απλώς ήθελα... απλώς πεθύμησα τον
Σείριο».
«Πάω να τον φωνάξω», είπε ο Λούπιν και σηκώθηκε όρθιος, έκπληκτος
ακόμη. «Ανέβηκε πάνω
να βρει τον Κρίτσερ, πρέπει να κρύφτηκε πάλι στη σοφίτα...»
612
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Ο Χάρι είδε τον Λούπιν να φεύγει Βιαστικά από την κουΖίνα. Τώρα το
μόνο που έβλεπε ήταν η
καρέκλα και τα πόδια του τραπε-Ζιού. Αναρωτήθηκε γιατί δεν ανέφερε
ποτέ ο Σείριος πόσο
κουραστικό ήταν να μιλάς μέσα από το τζάκιτα γόνατα του είχαν ήδη
μουδιάσει έτσι όπως ήταν
ακίνητα στο σκληρό πέτρινο δάπεδο του γραφείου της Άμπριτζ.
Λίγες στιγμές αργότερα, ο Λούπιν επέστρεψε συντροφιά με τον
Σείριο.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε επιτακτικά ο νονός του, τινάΖοντας τα
μακριά μαύρα μαλλιά του για να
μην πέφτουν μπροστά στα μάτια του. Γονάτισε μπροστά στο τζάκιγια
να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο
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με τον Χάρι. Το ίδιο έκανε κι ο Λούπιν, που φαινόταν πολύ
ανήσυχος. «Είσαστε όλοι καλά;
ΧρειάΖεσαι βοήθεια;»
«Όχι», είπε ο Χάρι, «δεν ήρθα γι' αυτό... Απλώς ήθελα να
μιλήσουμε... για τον μπαμπά μου».
Οι δύο άντρες αντάλλαξαν ένα έκπληκτο βλέμμα, αλλά το αγόρι δεν
είχε χρόνο για ντροπές τα
γόνατα του τον πονούσαν όλο και περισσότερο και λογάριαΖε ότι
είχαν περάσει ήδη πέντε λεπτά
από τη στιγμή που άρχισε ο αντιπερισπασμός ο Τζορτζ του είχε
υποσχεθεί μόλις είκοσι.
Αφηγήθηκε, λοιπόν, χωρίς εισαγωγές την ιστορία με την κιβωτό των
στοχασμών και τι είχε δει
εκεί.
Όταν τελείωσε, ο Σείριος κι ο Λούπιν έμειναν κάμποσες στιγμές
αμίλητοι. Ύστερα, ο Λούπιν είπε
σιγανά: «Δε θέλω να κρίνεις τον πατέρα σου απ' αυτό που είδες
εκεί, Χάρι. Ήταν μόλις δεκαπέντε
χρόνων...»
«Κι εγώ δεκαπέντε είμαι!» αντέτεινε με πάθος ο Χάρι.
«Κοίτα, Χάρι», είπε καθησυχαστικά ο Σείριος, «ο Τζέιμς και ο Σνέιπ
μισήθηκαν από την πρώτη
στιγμή που αντίκρισαν ο ένας τον άλλον, συμβαίνουν αυτά τα
πράγματα, καταλαβαίνεις. Νομίζω
ότι ο Τζέιμς είχε ότι λαχταρούσε ο Σνέιπ: ήταν αγαπητός, καλός στο
κουί-ντιτς... καλός σε όλα. Ο
Σνέιπ, αντιθέτως, ήταν ένα ιδιόρρυθμο παιδί που ασχολούνταν μετά
μανίας με τις σκοτεινές
τέχνες... και πρέπει να ξέρεις, Χάρι, ότι ο Τζέιμς μισούσε πάντα
τις σκοτεινές τέχνες».
«Ναι», είπε ο Χάρι, «αλλά επιτέθηκε εντελώς αναίτια στον Σνέιπ,
απλώς και μόνο γιατί... γιατί
είπες εσύ ότι έπληττες», συμπλήρωσε με απολογητικό τόνο.
«Δεν είμαι περήφανος γι' αυτό», απάντησε βιαστικά ο Σείριος.
Ο Λούπιν έριξε μια λοξή ματιά στον Σείριο και πήρε το λόγο:
«Κοίτα, Χάρι, πρέπει να καταλάβεις ότι ο πατέρας σου κι ο Σείριος
ήταν οι καλύτεροι στο σχολείο
με ότι κι αν καταπιάνονταν. Τους θαύμαΖαν όλοι, κι αν παρασύρονταν
καμιά φορά...»
«Εννοείς αν καβαλούσαμε το καλάμι καμιά φορά...» διευκρίνισε ο
Σείριος.
Ο Λούπιν χαμογέλασε.
«Ανακάτευε κάθε τόσο τα μαλλιά του», είπε με πονεμένη φωνή ο Χάρι.
Ο Σείριος και ο Λούπιν γέλασαν.
«Το είχα ξεχάσει αυτό», σχολίασε τρυφερά ο Σείριος.
«ΈπαιΖε με τη χρυσή μπάλα;» ρώτησε ανυπόμονα ο Λούπιν.
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι απορημένος με το νοσταλγικό ύφος τους.
«Εμένα μου φάνηκε λίγο
ηλίθιος...»
«Ασφαλώς και ήταν ηλίθιος!» τόνισε ο Σείριος. «Όλοι ήμαστε
ηλίθιοι... εκτός ίσως από τον
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Φεγγαρογητεμένο», συμπλήρωσε για να είναι δίκαιος, και κοίταξε τον
Λούπιν.
Ωστόσο, εκείνος έγνεψε αρνητικά. «Σας είπα ποτέ να αφήσετε ήσυχο
τον Σνέιπ; Βρήκα ποτέ τα
κότσια να σας πω ότι το είχατε παραξηλώσει;»
«Πάντως, μερικές φορές μας έκανες να ντρεπόμαστε για τον εαυτό
μας... κάτι ήταν κι αυτό»,
σχολίασε ο Σείριος.
«Επίσης», συνέχισε ο Χάρι, αποφασισμένος να τα πει όλα τώρα που
είχε την ευκαιρία, «έριχνε
συνέχεια πλάγιες ματιές προς τα κορίτσια στη λίμνη, για να δει αν
τον κοιτάνε!»
«Ε, καλά, ότι γελοιοποιούνταν όταν ήταν μπροστά η Λίλι, αυτό είναι
γεγονός», ανασήκωσε τους
ώμους ο Σείριος. «Μόλις την έβλεπε, άρχίΖε τη φιγούρα».
«Απορώ πώς τον παντρεύτηκε...;» ρώτησε με δυστυχισμένο ύφος ο
Χάρι. «Αφού τον μισούσε!»
«Όχι δα!» έκανε ο Σείριος.
«Άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού στο έβδομο έτος», του είπε ο Λούπιν.
«Όταν άρχισε να στρώνει κάπως ο Τζέιμς», πρόσθεσε ο Σείριος.
«Και σταμάτησε να ρίχνει κατάρες στον κόσμο για να σπάει πλάκα»,
συμπλήρωσε ο Λούπιν.
«Ακόμη και στον Σνέιπ;» ρώτησε ο Χάρι.
«Ο Σνέιπ ήταν ειδική περίπτωση», απάντησε ο Λούπιν. «θέλω να πω...
κι εκείνος δεν έχανε ποτέ
ευκαιρία να ρίξει μια ωραία κα614
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τάρα στον Τζέιμς, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσει ο πατέρας
σου με σταυρωμένα
χέρια, έτσι δεν είναι;»
«Κι η μαμά μου το ενέκρινε;»
«Για να είμαι ειλικρινής, η μαμά σου δεν το γνωρίΖε αυτό. θέλω να
πω... ο Τζέιμς δεν έπαιρνε τον
Σνέιπ στα ραντεβού τους για να του ρίξει μπροστά της κατάρες και
ξόρκια», εξήγησε ο Σείριος και
κοίταξε συνοφρυωμένος τον Χάρι, που δεν έδειχνε να έχει πειστεί.
«Κοίτα», συνέχισε, «ο πατέρας
σου ήταν ο καλύτερος μου φίλος και καλό παιδί. Πολλοί άνθρωποι
κάνουν βλακείες στα
δεκαπέντε τους. Έπειτα μεγάλωσε, ωρίμασε».
«Τελικά», συμπέρανε ο Χάρι βαρύθυμα, «ποτέ δε φανταΖόμουν ότι θα
λυπηθώ τον Σνέιπ».
«Δε μου λες τώρα», παρενέβη ο Λούπιν με μιαν ανεπαίσθητη ρυτίδα
ανάμεσα στα φρύδια, «πώς
αντέδρασε ο Σνέιπ όταν κατάλαβε πως τα είδες όλα αυτά;»
«Μου είπε ότι δε θα μου ξανακάνει σφραγισματική», απάντησε
αδιάφορα ο Χάρι, «κι εγώ άλλο
που δεν ήθελα...»
«ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΕΕΙ!» φώναξε ο Σείριος κάνοντας το κεφάλι του Χάρι να
τιναχτεί και να γεμίσει το
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στόμα του στάχτες.
«Σοβαρά μιλάς, Χάρι;» ρώτησε ο Λούπιν. «Σταμάτησε να σου κάνει
μαθήματα;»
«Ναι», απάντησε ο Χάρι ξαφνιασμένος από την υπερβολική, όπως τη
θεώρησε, αντίδραση τους.
«Αλλά δεν πειράζει, δε με νοιάΖει, για να είμαι ειλικρινής,
ανακουφίστηκα...»
«Έρχομαι αμέσως εκεί να πω δυο λογάκια στον Σνέιπ!» είπε
αγριεμένος ο Σείριος κι ετοιμάστηκε
να σηκωθεί, αλλά τον τράβηξε ο Λούπιν.
«Αν μιλήσει κάποιος στον Σνέιπ, αυτός θα είμαι εγώ!» δήλωσε
αποφασιστικά. «Αλλά εσύ, Χάρι,
πρέπει να πας αμέσως και να πεις στον Σνέιπ ότι δεν πρέπει σε
καμιά περίπτωση να σταματήσει
να σου κάνει μαθήματα... Όταν το μάθει ο Ντάμπλντορ...»
«Δε γίνεται, θα με σκοτώσει!» εξαγριώθηκε ο Χάρι. «Εσείς δεν
είδατε πώς έκανε όταν με τσάκωσε
στην κιβωτό!»
«Χάρι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να
μάθεις σφραγισματική!»
δήλωσε αυστηρά ο Λούπιν. «Κατάλα-βες; Τίποτα!»
«Καλά, καλά», έκανε ο Χάρι ενοχλημένος και εκνευρισμένος. «θα...
θα προσπαθήσω να του
μιλήσω... αλλά μην περιμένετε...
Σταμάτησε απότομα. Άκουγε βήματα από μακριά. «Μήπως κατεβαίνει ο
Κρίτσερ;»
«Όχι», είπε ο Σείριος κοιταΖοντας πίσω του. «θα είναι κάποιος απ'
την πλευρά σου».
Η καρδιά του Χάρι κλότσησε στο στήθος του.
«Πρέπει να πηγαίνω», είπε βιαστικά, τραβώντας το κεφάλι του από το
τζάκιτης Γκρίμολντ Πλέις.
Για μια στιγμή είχε την αίσθηση ότι το κεφάλι του περιστράφηκε
στους ώμους του κι ύστερα
βρέθηκε γονατισμένος μπροστά στο τζάκιτης Άμπριτζ είδε τις
σμαραγδένιες φλόγες να
καταλαγιάΖουν και να σβήνουν.
«Γρήγορα, γρήγορα!» άκουσε μιαν ασθματική φωνή έξω ακριβώς από την
πόρτα. «Α, έχει αφήσει
ανοιχτά...»
Ο Χάρι άρπαξε τον αόρατο μανδύα και μόλις που πρόλαβε να
κουκουλωθεί, όταν όρμησε στο
γραφείο ο Φιλτς. Κοίταξε γύρω του τρισευτυχισμένος, δείχνοντας πως
ψάχνει για κάτι. Διέσχισε
μονολογώντας το δωμάτιο, άνοιξε ένα συρτάρι στο γραφείο της
Άμπριτζ κι άρχισε να ψαχουλεύει
στα χαρτιά.
«Έγκριση μαστιγώματος... έγκριση μαστιγώματος... επιτέλους... το
περίμενα τόσα χρόνια...»
Έβγαλε μια περγαμηνή, τη φίλησε και γλίστρησε γρήγορα έξω από το
γραφείο σφίγγοντας τη στο
στήθος του.
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Ευθύς ο Χάρι πετάχτηκε όρθιος. Αφού βεβαιώθηκε ότι πήρε τη σάκα
του κι ότι ο αόρατος
μανδύας τον κάλυπτε ολόκληρο, άνοιξε την πόρτα και βγήκε πίσω από
τον Φιλτς, που
προχωρούσε στο διάδρομο πιο γρήγορα απ' ότι τον είχε δει ποτέ ο
Χάρι.
Μόλις έφτασε στον αποκάτω όροφο, αποφάσισε να γίνει πάλι ορατός.
Έβγαλε το μανδύα, τον
έκρυψε στη σάκα του και κίνησε για το ισόγειο. Από το χολ της
εισόδου ακουγόταν ακόμη μεγάλη
φασαρία. Κατέβηκε τρέχοντας τη μαρμάρινη σκάλα και βρήκε εκεί
συγκεντρωμένο όλο το
σχολείο.
Ήταν όπως τη νύχτα που απολύθηκε η Τρελόνι. Οι μαθητές στέκονταν
ένα γύρω, σχηματίζοντας
ένα μεγάλο κύκλο (μερικοί, όπως πρόσεξε ο Χάρι, ήταν πασαλειμμένοι
με μια ουσία που θύμιζε
πολύ βρομοΖούμι) ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονταν επίσης καθηγητές
και φαντάσματα. Από
τους συγκεντρωμένους ξεχώριΖαν τα μέλη του πειθαρχικού σώματος,
που έδειχναν πολύ
ευχαριστημένα από τον εαυτό τους, καθώς κι ο Πιβς το φάντασμα
πλανιόταν πάνω από τον
κόσμο κοιτάΖοντας τον Φρεντ και τον Τζορτζ, οι οποίοι στέκο616
νταν στη μέση του χολ με το χαρακτηριστικό ύφος των ανθρώπων που
στριμώχτηκαν άσχημα.
«Λοιπόν!» είπε θριαμβευτικά η Άμπριτζ. Ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι
στεκόταν μερικά σκαλοπάτια
πιο κάτω από κείνον, κοιτάΖΟ-ντας αφ' υψηλού τα θηράματα της.
«Νομίσατε πως είναι αστείο να
μετατρέψετε σε Βάλτο ένα διάδρομο του σχολείου!»
«Πάρα πολύ αστείο, κυρία», είπε ο Φρεντ, κοιτάΖοντάς τη χωρίς το
παραμικρό ίχνος φόβου.
Ο Φιλτς στριμώχτηκε ανάμεσα στο πλήθος και πλησίασε την Άμπριτζ,
κλαίγοντας σχεδόν από τη
χαρά του.
«Έφερα την έγκριση, κυρία διευθύντρια», είπε βραχνά κουνώντας την
περγαμηνή. «Έφερα την
έγκριση κι έχω έτοιμο το μαστίγιο... μπορώ να αρχίσω;»
«Ναι, Άργκους. Τώρα εσείς οι δυο», συνέχισε κοιτάΖοντας τον Φρεντ
και τον Τζορτζ, «θα μάθετε
τι παθαίνουν οι ταραξίες στο σχολείο μου».
«Δεν το νομίσω», έκανε ο Φρεντ. Στράφηκε στο δίδυμο αδελφό του.
«Τζορτζ», είπε, «νομίσω ότι
πήραμε ότι ήταν να πάρουμε από το εκπαιδευτικό σύστημα».
«Κι εγώ έτσι νομι'Ζω», αποκρίθηκε εύθυμα ο Τζορτζ.
«Καιρός να δοκιμάσουμε τα ταλέντα μας στην πράξη, δε συμφωνείς;»
ρώτησε ο Φρεντ.
«Και επαυξάνω».
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Και πριν προλάβει να βγάλει λέξη η Άμπριτζ, σήκωσαν τα ραβδιά τους
και είπαν κι οι δυο με μια
φωνή: «Προσέλθετε, σκουπόξυλα!»
Ο Χάρι άκουσε ένα δυνατό κρότο από κάπου μακριά. Κοίταξε αριστερά
και μόλις που πρόλαβε να
σκύψει. Τα σκουπόξυλα του Φρεντ και του Τζορτζ έρχονταν πετώντας
από το διάδρομο για να
πάνε στους ιδιοκτητες τους, σέρνοντας πίσω τους την αλυσίδα και
την μπάρα όπου τα είχε δέσει
η Άμπριτζ έστριψαν αριστερά, πέταξαν πάνω από τη σκάλα και
φρέναραν απότομα μπροστά
στους δίδυμους, ενώ η αλυσίδα κροτάλιΖε δυνατά στο λιθόστρωτο
δάπεδο.
«Δε θα σας ξαναδούμε», είπε ο Φρεντ στην Άμπριτζ, καθώς καβαλίκευε
το σκουπόξυλό του.
«Ούτε θα τα ξαναπούμε», συμπλήρωσε ο Τζορτζ, ανεβαίνοντας στο δικό
του.
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Το βλέμμα του Φρεντ πλανήθηκε στους συγκεντρωμένους μαθητές που
παρακολουθούσαν
άλαλοι.
«Αν θέλει κανείς σας να αγοράσει το φορητό βάλτο, που εκτίθεται
στον πέμπτο όροφο, τον
περιμένουμε στο Κατάστημα Μαγικών Τρικ Ουέσλι, Διαγώνιος Αλέα,
αριθμός 93», φώναξε
δυνατά. «Στη νέα μας διεύθυνση!»
«Μεγάλες εκπτώσεις σε όσους ορκιστούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα
προϊόντα μας για να
ξεφορτωθούν αυτή την κατσίκα», πρόσθεσε ο Τζορτζ, δείχνοντας την
καθηγήτρια Άμπριτζ.
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ'» στρίγκλισε η Άμπριτζ, μα ήταν αργά. Καθώς
Ζύγωνε το πειθαρχικό
σώμα, ο Φρεντ και ο Τζορτζ χτύπησαν τα πόδια τους στο δάπεδο και
εκτινάχτηκαν σε ύψος
πέντε μέτρων, σέρνοντας πίσω τους τη σιδερένια μπάρα. Ο Φρεντ
κοίταξε το ταραχοποιό
φάντασμα, που αιωρούνταν στην απέναντι πλευρά του χολ.
«Άλλαξε της τα φώτα, Πιβς!»
Κι ο Πιβς, που ο Χάρι δεν τον είχε ξαναδεί να δέχεται εντολές από
μαθητή, έβγαλε το στρογγυλό
καπέλο του και χαιρέτησε τον Φρεντ και τον Τζορτζ οι δίδυμοι
διέγραψαν έναν κύκλο στον αέρα
υπό τα θυελλώδη χειροκροτήματα των μαθητών και βγήκαν από την
ανοιχτή πόρτα στο λαμπρό
ηλιοβασίλεμα.

Ο Γκράουπ
Η ιστορία της ηρωικής εξόδου του Φρεντ και του Τζορτζ ειπώθηκε και
ξαναειπώθηκε τόσο
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πολλές φορές τις επόμενες μέρες, ώστε ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι
σύντομα θα γινόταν ένας από
τους θρύλους του «Χόγκουαρτς»: μέσα σε μια βδομάδα, ακόμη κι οι
αυτόπτες μάρτυρες
διαβεβαίωναν πως είδαν τους δίδυμους, πριν πετάξουν προς την
ελευθερία, να βομβαρδίσουν
από αέρος την Άμπριτζ με βόμβες κοπριάς. Αμέσως μετά την αναχώρηση
τους, εμφανίστηκε ένα
κύμα επίδοξων μιμητών τους. Ο Χάρι άκουγε συχνά μαθητές να λένε:
«Ειλικρινά, θα καβαλήσω
καμιά μέρα το σκουπόξυλό μου και θα φύγω από δω μέσα», ή, «Άλλο
ένα τέτοιο μάθημα και θα
γίνω Ουέσλι».
Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ φρόντισαν να μείνουν αλησμόνητοι. Πρώτα απ'
όλα δεν άφησαν οδηγίες για
τον καθαρισμό του βάλτου, που πλημμύριΖε τώρα το πέμπτο πάτωμα της
ανατολικής πτέρυγας.
Η Άμπριτζ και ο Φιλτς δοκίμασαν διάφορες μεθόδους, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Στο τέλος,
αποκλείστηκε με σκοινιά η περιοχή κι ο Φιλτς, τρίΖοντας τα δόντια
του, περνούσε με μια μικρή
βάρκα τους μαθητές για να πάνε στις τάξεις τους. Ο Χάρι ήταν
βέβαιος ότι καθηγητές σαν τη
ΜακΓκόναγκαλ και τον Φλίτγουικ θα μπορούσαν να εξαφανίσουν στη
στιγμή το βάλτο αλλά,
όπως και στην περίπτωση των εμπρηστικών εκρηκτικών πυροτεχνημάτων
του Φρεντ και του
Τζορτζ, προτιμούσαν να αφήσουν την Άμπριτζ να χτυπιέται μόνη της.
Έπειτα, ήταν οι δύο μεγάλες τρύπες σε σχήμα σκουπόξυλου στην πόρτα
της Άμπριτζ, τις οποίες
δημιούργησαν οι Σαρώστρες του Φρεντ και του Τζορτζ όταν πέρασαν
για να επιστρέψουν στους
ιδιοκτητες
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τους. Ο Φιλτς τοποθέτησε καινούργια πόρτα και μετέφερε την Αστραπή
του Χάρι στα
μπουντρούμια όπου, σύμφωνα με τις φήμες, τη φρουρούσαν ένοπλοι
ορεινοί καλικάντζαροι. Παρ'
όλα αυτά, τα βάσανα της Άμπριτζ κάθε άλλο παρά είχαν τελειώσει.
Πολλοί μαθητές, εμπνευσμένοι από το παράδειγμα του Φρεντ και του
Τζορτζ, άρχισαν να
ανταγωνίΖονται για τις θέσεις των καπετάν φασαριών, που είχαν
εκκενωθεί πρόσφατα. Παρά την
καινούργια πόρτα, κάποιος κατάφερε να βάλει ένα τριχωτό νίφλερ στο
γραφείο της Άμπριτζ, που
ρήμαξε τα πάντα ψάχνοντας για γυαλιστερά αντικείμενα όταν μπήκε η
Άμπριτζ, σάλταρε πάνω
της και προσπάθησε να της αποσπάσει από τα χέρια όλα τα
δαχτυλίδια. Στους διαδρόμους
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έπεφταν τόσο συχνά βόμβες κοπριάς και δύσοσμοι σβόλοι, που έγινε
μόδα να κάνουν οι μαθητές
στον εαυτό τους το ξόρκι περίκλεισης της κεφαλής σε φυσαλίδα πριν
βγουν από την τάξη. Μ'
αυτόν τον τρόπο εξασφάλιΖαν ένα απόθεμα καθαρού αέρα, παρόλο που
έμοιαΖαν σαν να
φορούσαν στο κεφάλι μιαν αναποδογυρισμένη γυάλα για χρυσόψαρα.
Ο Φιλτς περιπολούσε στους διαδρόμους κρατώντας ένα μαστίγιο
ππασίας για να πιάσει τους
ταραξίες, το πρόβλημα όμως ήταν πως υπήρχαν τόσο πολλοί ώστε δεν
ήξερε προς τα πού να
τρέξει. Το πειθαρχικό σώμα πάσχίΖε να τον βοηθήσει, όμως στα μέλη
του συνέβαιναν παράξενα
πράγματα. Ο Γουόρινγκτον, από την ομάδα κουίντιτς του Σλίθεριν,
μεταφέρθηκε στο
αναρρωτήριο με μια φοβερή δερματική πάθηση που τον έκανε να
δείχνει σαν να ήταν καλυμμένος με κορν φλέίκς την επόμενη μέρα δε, η Πάνσι Πάρκινσον
έχασε όλα τα μαθήματα γιατί
της φύτρωσαν ελαφίσια κέρατα, προς μεγάλη ικανοποίηση της
Ερμιόνης.
Στο μεταξύ, έγινε φανερό ότι ο Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν πουλήσει
τεράστιο αριθμό πονηρών
Ζαχαρωτών προτού φύγουν από το «Χόγκουαρτς». Μόλις η Άμπριτζ
έμπαινε στην τάξη, τα
παιδιά άρχι-ζαν να λιποθυμάνε, να ξερνάνε, να ανεβάΖουν υψηλό
πυρετό και να αιμορραγούν
από τη μύτη. Βράζοντας από το κακό της, η διευθύντρια προσπάθησε
να εντοπίσει την πηγή
αυτών των μυστηριωδών συμπτωμάτων, αλλά οι μαθητές επέμεναν ότι
πάσχουν από
«αμπριτζίτιδα». Αφού έβαλε τιμωρία τέσσερις ολόκληρες τάξεις χωρίς
να ανακαλύψει το μυστικό
τους, αναγκάστηκε να καταθέσει τα όπλα και να αφήνει τους
αρρώστους να φεύγουν μαΖικά από
το μάθημα της.
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Αλλά ούτε όσοι κατέβαΖαν με τις χούφτες τα πονηρά Ζαχαρωτά δεν
μπορούσαν να
συναγωνιστούν το Βασιλιά του χάους, τον Πιβς, που είχε πάρει πολύ
στα σοβαρά τα
αποχαιρετιστήρια λόγια του Φρεντ. ΑλώνιΖε όλο το σχολείο
κακαρίζοντας σαν τρελός κι αναποδογύριΖε τραπεΖία, ξεπεταγόταν μέσα από μαυροπίνακες, έριχνε
αγάλματα και βάζα, ενώ έκλεισε
δύο φορές την κυρία Νόρις μέσα σε μια πανοπλία, όπου νιαούριΖε
σπαρακτικά μέχρι να την
ελευθερώσει ο εξοργισμένος επιστάτης. Ο Πιβς έσπαγε φανάρια κι
έσβηνε κεριά, έκανε
ταχυδακτυλουργικά κόλπα με αναμμένους δαυλούς πάνω από κεφάλια
τρομαγμένων μαθητών,
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έριχνε στη φωτιά ή πετούσε από το παράθυρο στοίβες περγαμηνές,
προκάλεσε πλημμυρα στο
δεύτερο όροφο ανοίγοντας όλες τις βρύσες των λουτρών, | πέταξε ένα
τσουβάλι ταραντούλες στη
μεγάλη τραπεΖαρία την ώρα | του πρωινού, ενώ, όταν ήθελε να κάνει
ένα διάλειμμα, αιωρούνταν
με τις ώρες πάνω από το κεφάλι της Άμπριτζ
, αφήνοντας δυνατές
πορδές κάθε φορά που
άνοιγε το στόμα της να μιλήσει. |
Εκτός από τον Φιλτς, κανένα άλλο μέλος του προσωπικού δεν |
κούναγε το δαχτυλάκι του για να
τη βοηθήσει. Μάλιστα, μια βδομάδα μετά τη φυγή του Φρεντ και του
Τζορτζ, ο Χάρι είδε την
καθηγήτρία ΜακΓκόναγκαλ να περνά δίπλα από τον Πιβς, που έλυνε
έναν κρυστάλλινο
πολυέλαιο, και θα ορκιΖόταν ότι την άκουσε να του ψιθυρίΖει:
«Γύρισε το απ' την άλλη για να
ξεβιδωθεί».
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μόνταγκ δεν είχε συνέλθει ακόμη
από το ταξίδι του στη
λεκάνη της τουαλέτας. Εξακολουθούσε να τα έχει χαμένα κι έτσι, την
Τρίτη, κατέφθασαν οι γονείς
του στο κάστρο πολύ θυμωμένοι.
«Μήπως πρέπει να μιλήσουμε;» είπε ανήσυχη η Ερμιόνη, που είχε
κολλήσει τη μύτη της στο
παράθυρο της αίθουσας ξορκιών, για να δει καλύτερα τον κύριο και
την κυρία Μόνταγκ. «Να
πούμε πώς το έπαθε; Ίσως έτσι μπορέσει η κυρία Πόμφρι να τον
γιατρέψει».
«Όχι βέβαια, θα του περάσει», είπε αδιάφορα ο Ρον.
«Άσε την Άμπριτζ να βγάλει μόνη της τα κάστανα από τη φωτιά»,
σχολίασε χαιρέκακα ο Χάρι.
Αυτός κι ο Ρον χτύπησαν με τα ραβδιά τους τα φλιτζάνια που έπρεπε
να μαγέψουν. Του Χάρι
έβγαλε τέσσερα πολύ κοντά πόδια, που δεν έφταναν να πατήσουν στο
τραπέΖι και κουνιόνταν
άσκοπα στον αέρα. Το φλιτζάνι του Ρον έβγαλε τέσσερα υπερβολικά
αδύνατα πόδια, που
σήκωσαν με δυσκολία το βάρος του φλιτζανιού,
621
τρεμούλιασαν για μια στιγμή κι ύστερα λύγισαν, κάνοντας το
φλιτζάνι να σπάσει στα δύο.
«Επιδιορθώσιους», είπε βιαστικά η Ερμιόνη, κολλώντας το φλιτζάνι
του Ρον με μια κίνηση του
ραβδιού της. «Καλά όλ' αυτά, αλλά αν του μείνει κανένα κουσούρι;»
«Τι μας νοιάΖει;» έκανε εκνευρισμένος ο Ρον, ενώ το φλιτζάνι του
σηκωνόταν σαν μεθυσμένο και
τα γόνατα του έτρεμαν. «Ο Μόνταγκ δεν έπρεπε να προσπαθήσει να
αφαιρέσει όλους αυτούς
τους βαθμούς από το Γκρίφιντορ. Αν επιμένεις να στεναχωρηθείς για
κάποιον, Ερμιόνη,
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στεναχωρήσου για μένα».
«Για σένα;» απόρησε η κοπέλα. Έπιασε το φλιτζάνι της, που είχε
φτάσει στην άλλη άκρη του
τραπεΖίου χοροπηδώντας στα τέσσερα δυνατά, γαλανόλευκα πορσελάνινα
ποδαράκια του, και
το τοποθέτησε μπροστά της. «Γιατί να στεναχωρηθώ για σένα;»
«Όταν περάσει από τη διαδικασία ελέγχου της Άμπριτζ το επόμενο
γράμμα της μαμάς», ξεκίνησε
να λέει κατσουφιασμένος ο Ρον, που κρατούσε τώρα το φλιτζάνι του
από το χείλος ενώ τα εύθραυστα ποδαράκια του πάσχιζαν μάταια να σηκώσουν το βάρος του,
«θα βρω άσχημα τον
μπελά μου. Δε θα ξαφνιαστώ αν είναι άλλος ένας εξάψαλμος».
«Μα...
«Περίμενε και θα δεις: εγώ θα φταίω που έφυγαν ο Φρεντ και ο
Τζορτζ», την έκοψε βλοσυρά ο
Ρον. «θα λέει ότι έπρεπε να τους εμποδίσω, να κρεμαστώ από τις
άκρες των σκουπόξυλών τους
ή κάτι τέτοιο... ναι, εγώ θα φταίω για όλα».
«Αν πει τέτοιο πράγμα, θα είναι πολύ άδικο. Εσύ δεν μπορούσες να
κάνεις τίποτα! Είμαι σίγουρη
όμως ότι δε θα το πει... εννοώ, αν έχουν ανοίξει όντως μαγαΖί" στη
Διαγώνιο Αλέα, σημαίνει ότι
το σχεδίαΖαν από καιρό».
«Ναι, κι αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα: Πώς έπιασαν μαγαΖΪ;» είπε ο
Ρον και χτύπησε τόσο
δυνατά το φλιτζάνι με το ραβδί του, που τα ποδαράκια του λύγισαν
και σωριάστηκε κάτω
«Μυστήριο! θέλεις ένα τσουβάλι γαλέρες για να νοικιάσεις μαγαζι
στη Διαγώνιο Αλέα. Και η μαμά
θα θέλει σίγουρα να μάθει πώς βρέθηκε στα χέρια τους τόσο
χρυσάφι».
«Ναι, αυτό το σκέφτηκα κι εγώ», συμφώνησε η Ερμιόνη ενώ το
φλιτΖάνι της έκανε τροχαδάκι
γύρω από το φλιτζάνι του Χάρι, που τα κοντόχοντρα πόδια του δεν
ακουμπούσαν στο τραπέΖι.
«Αναρω-
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τιόμουν μήπως τους έπεισε ο Μάντουνγκους να πουλήσουν κλεψι-|
μαίικα ή κάτι εξίσου φρικτό». |
«Όχι», είπε κοφτά ο Χάρι. |
«Εσύ πού το ξέρεις;» ρώτησαν με μια φωνή ο Ρον κι η Ερμιόνη. |
«Γιατί...» Ο Χάρι δίστασε, αλλά είχε φτάσει η στιγμή της
εξομοΛόγησης. Δεν είχε νόημα να το
κρύβει, ιδίως μάλιστα αν πίστευαν) οι άλλοι ότι ο Φρεντ και ο
Τζορτζ ήταν κακοποιοί. «Γιατί τα
χρήματα τα πήραν από μένα. Πέρυσι τον Ιούνιο, τους χάρισα τα κέρδη
μου | από το Τρίαθλο
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Μαγείας». |
Ο Ρον και η Ερμιόνη κατάπιαν τη γλώσσα τους από την έκπληξη. | το
φλιτζάνι της Ερμιόνης, που
έτρεχε γύρω γύρω στο τραπέΖΙ, βρέθηκε στον αέρα κι έσπασε στο
πάτωμα.
«Όχι, Χάρι, όχι!» αναφώνησε.
«Ναι», δήλωσε προκλητικά ο Χάρι. «Και δεν το μετανιώνω. Δε
χρειαΖόμουν αυτό το χρυσάφι και
είμαι σίγουρος ότι θα μεγαλουργήσουν στο μαγαΖίτους».
«Μα αυτό είναι υπέροχο!» είπε ενθουσιασμένος ο Ρον. «Εσύ φταις για
όλα, Χάρι. Τώρα η μαμά
δε θα μπορεί να τα βάλει μαΖίμου! Μπορώ να της το πω;»
«Ναι, μάλλον», έκανε απρόθυμα ο Χάρι, «ειδικά αν νομίσει ότι
εμπορεύονται κλεμμένα
τσουκάλια».
Η Ερμιόνη δεν έβγαλε λέξη σε όλο το υπόλοιπο μάθημα, αλλά ο Χάρι
είχε την υποψία ότι δε θα
κρατούσε πολύ η αυτοσυγκράτηση της. Πράγματι, μόλις χτύπησε το
κουδούνι για το διάλειμμα και
βγήκαν στο χλομό μαγιάτικο ήλιο, κάρφωσε το βλέμμα της στον Χάρι
κι άνοιξε το στόμα της
αποφασισμένη να μιλήσει.
Εκείνος την πρόλαβε πριν αρχίσει.
«Δεν έχει νόημα να με κατσαδιάσεις, ό,τι έγινε έγινε», της τόνισε.
«Ο Φρεντ και ο Τζορτζ έχουν το
χρυσάφι, ξόδεψαν ένα μεγάλο μέρος απ' ό,τι φαίνεται και δεν μπορώ
να τους το πάρω πίσω, ούτε
θέλω. Γι' αυτό μη σπαταλάς το σάλιο σου, Ερμιόνη».
«Δε θα σου έλεγα για τον Φρεντ και τον Τζορτζ!» είπε πληγωμένη
εκείνη.
Ο Ρον έδειξε με ένα καγχασμό τη δυσπιστία του κι η Ερμιόνη τον
αγριοκοίταξε.
«Δε θα του έλεγα γι' αυτό!» επέμεινε θυμωμένη. «Ήθελα να τον
ρωτήσω πότε θα πάει να μιλήσει
στον Σνέιπ και να του Ζητήσει να συνεχίσουν τα μαθήματα
σφραγισματικής!»
Η καρδιά του Χάρι βούλιαξε απότομα. Όταν είχαν πια εξαντλήσει το
θέμα της επεισοδιακής φυγής
του Φρεντ και του Τζορτζ, που τους πήρε ομολογουμένως πάρα πολλές
ώρες, ο Ρον κι η
Ερμιόνη θέλησαν να μάθουν τα νέα του Σείριου. Καθώς ο Χάρι δεν
τους είχε εκμυστηρευτεί γιατί
ήθελε να μιλήσει στον Σείριο, ήταν δύσκολο να σκεφτεί τι να τους
πει. Τους είπε, λοιπόν, ότι ο
Σείριος του Ζήτησε να συνεχίσει τα μαθήματα σφραγισματικής. Και το
μετάνιωσε πικρά. Η
Ερμιόνη άρχισε να του πιπιλίΖει το μυαλό και να επαναφέρει συνεχώς
αυτό το θέμα, όταν ήταν το
τελευταίο που περίμενε ο Χάρι.
«Μη μου πεις πως έπαψες να βλέπεις παράξενα όνειρα», έλεγε τώρα η
κοπέλα, «γιατί μου είπε ο
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Ρον ότι χθες τη νύχτα παραμίλα-γες πάλι στον ύπνο σου».
Ο Χάρι αγριοκοίταξε τον Ρον. Ο φίλος του έδειξε να ντρέπεται.
«Δεν παραμίλαγες πολύ», μουρμούρισε απολογητικά. «Απλώς ψιθϋρίΖες:
"Λίγο πιο πέρα", τίποτε
άλλο».
«Ονειρευόμουν ότι σε έβλεπα να παίζεις κουίντιτς», είπε ψέματα ο
Χάρι, «και σε παρακινούσα να
μετακινηθείς λίγο πιο πέρα για να πιάσεις την κόκκινη μπάλα».
Τα αφτιά του Ρον κοκκίνισαν στη στιγμή. Ο Χάρι ένιωσε μια
εκδικητική ικανοποίηση φυσικά είχε
δει ένα εντελώς διαφορετικό όνειρο.
Την περασμένη νύχτα είχε διασχίσει και πάλι το διάδρομο του
Τμήματος Μυστηρίων. Πέρασε από
το στρογγυλό δωμάτιο, έπειτα από το δωμάτιο με τις φωτεινές
κηλίδες που χόρευαν στους
τοίχους και το μεταλλικό τικ-τακ, και βρέθηκε πάλι στην αχανή σάλα
με τα ράφια, που ήταν
γεμάτα σκονισμένες γυάλινες σφαίρες...
Έτρεξε στη σειρά 97, έστριψε αριστερά, προχώρησε... εκεί πρέπει να
μουρμούρισε: λίγο πιο
πέρα... γιατί ένιωσε το συνειδητό του να προσπαθεί να τον
ξυπνήσει... και πριν προλάβει να
φτάσει στο τέρμα της σειράς, βρέθηκε πάλι ξαπλωμένος να κοιτάΖει
τον ουρανό του κρεβατιού
του.
«Προσπαθείς να σφραγίσεις το μυαλό σου, έτσι;» ρώτησε αυστηρά η
Ερμιόνη. «Εξασκείσαι στη
σφραγισματική;»
«Φυσικά», απάντησε ο Χάρι σαν να τον πρόσβαλε αυτή η ερώτηση, αλλά
απέφυγε να την
κοιτάξει στα μάτια. Η αλήθεια ήταν πως καιγόταν από περιέργεια να
μάθει τι κρυβόταν σ' αυτή την
αίθουσα με τις σκονισμένες σφαίρες κι ευχόταν να συνεχιστούν τα
όνειρα του.
Το πρόβλημα ήταν ότι σε λιγότερο από ένα μήνα άρχιζαν οι
εξετάσεις. Καθώς αφιέρωνε όλο τον
ελεύθερο χρόνο του στις επανα624
λήψεις, το μυαλό του είχε δεχτεί τέτοια πληθώρα πληροφοριών από το
διάβασμα ώστε
δυσκολευόταν να κοιμηθεί όταν ξάπλωνε στο κρεβάτι. Ακόμη κι όταν
κατάφερνε να κοιμηθεί,
όμως, το υποσυνείδητο του γεννούσε τις περισσότερες νύχτες ηλίθια
όνειρα που αφορούσαν στα
διαγωνίσματα. Υποπτευόταν επίσης ότι ένα κομμάτι του μυαλού του —
αυτό που μίλαγε με τη
φωνή της Ερμιόνης — όρθωνε μπροστά του ενοχές όταν ξεστράτκε στο
διάδρομο που κατέληγε
στη μαύρη πόρτα, και προσπαθούσε να τον ξυπνήσει πριν φτάσει στο
τέρμα της διαδρομής του.
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«Ξέρεις», είπε ο Ρον που τα αφτιά του ήταν ακόμη κατακόκκινα, «αν
δε συνέλθει ο Μόνταγκ πριν
από τον αγώνα Σλίθεριν-Χάφλπαφλ, έχουμε μια πιθανότητα να
κερδίσουμε το κύπελλο».
«Ναι, μάλλον», συμφώνησε ο Χάρι ανακουφισμένος από την αλλαγή
θέματος.
«θέλω να πω, κερδίσαμε έναν αγώνα και χάσαμε άλλον έναν αν χάσει
το Σλίθεριν από το
Χάφλπαφλ το επόμενο Σάββατο...»
«Ναι, σωστά», είπε ο Χάρι χωρίς να έχει καταλάβει σε τι
συμφωνούσε. Μόλις είχε περάσει από
μπροστά τους η Τσο Τσανγκ, αγνοώντας τον επιδεικτικά.
Ο τελευταίος αγώνας της περιόδου, Γκρίφιντορ εναντίον Ράβεν-κλοου,
θα γινόταν την τελευταία
βδομάδα του Μαιου. Παρόλο που το Σλίθεριν έχασε με πολύ μικρή
διαφορά στον τελευταίο
αγώνα από το Χάφλπαφλ, το Γκρίφιντορ δεν τολμούσε να ελπίσει ότι
θα νικήσει, κυρίως λόγω της
τραγικής ανικανότητας του φύλακα, του Ρον (αν και κανένας δεν το
ανέφερε μπροστά του).
Εκείνος όμως είχε κυριευτεί από μια πρωτόγνωρη αισιοδοξία.
«θέλω να πω, αποκλείεται να παίξω χειρότερα, δε γίνεται», έλεγε
κατσουφιασμένος στον Χάρι και
στην Ερμιόνη καθώς έπαιρναν το πρωινό τους την ημέρα του αγώνα.
«Δεν έχω πια τίποτα να
χάσω».
«Ξέρεις», είπε αργότερα στον Χάρι η Ερμιόνη, όταν πήγαιναν οι δυο
τους στο γήπεδο μαζί με το
χαρούμενο πλήθος, «νομίΖω ότι ο Ρον θα παίξει καλύτερα τώρα που
έφυγαν ο Φρεντ και ο
Τζορτζ. Αυτά τα παιδιά του έσπαγαν το ηθικό».
Τους πρόλαβε η Λούνα Λόβγκουντ με ένα Ζωντανό, καθώς έδειχνε, αετό
κουρνιασμένο πάνω
στο κεφάλι της.
«Να πάρει, το ξέχασα!» είπε η Ερμιόνη κοιτάΖοντας τον αετό που
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πλατάγιΖε τα φτερά του. Εκείνη τη στιγμή ηΛούνα προσπερνούσε μια
παρέα από το Σλίθεριν,
που την έδειχναν χαχανίΖοντας. «Παίζει
κι η Τσο, έτσι δεν είναι;»
Ο Χάρι, που το είχε ξεχάσει κι αυτός, περιορίστηκε σε ένα γρύλισμα.
Βρήκαν θέσεις στο προτελευταίο διάΖωμα. Ήταν μια ωραία ανέφε-λη
μέρα, ιδανική για έναν
τερματοφύλακα ο Χάρι άρχισε να ελπίσει, πέρα από κάθε προσδοκία,
ότι ο Ρον δε θα έδινε την
ευκαιρία στους Σλίθεριν να τραγουδήσουν το Ο Ρον Ουέσλι είν' ο
βασιλιάς μας.
Τον αγώνα θα σχολίαΖε όπως πάντα ο Λι Τζόρνταν, που έδειχνε πολύ
απογοητευμένος από
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τότε που έφυγαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ. Καθώς οι ομάδες έμπαιναν
στον αγωνιστικό χώρο, ο Λι
απήγγελλε τα ονόματα των παικτών χωρίς το συνηθισμένο του μπρίο.
«...Μπράντλι... Ντέιβις... Τσανγκ...» είπε κι ο Χάρι ένιωσε την
καρδιά του να φτερουγίσει αδύναμα
καθώς εμφανιΖόταν η Τσο, με τα μαύρα γυαλιστερά μαλλιά της να
κυματίσουν στο αεράκι. Δεν
ήξερε κι ο ίδιος τι ήθελε να γίνει μεταξύ τους, δεν άντεχε άλλους
καβγάδες. Ακόμη κι όταν την είδε
να κουβεντιάΖει Ζωηρά με τον Ρό-τζερ Ντέιβις τη στιγμή που
ετοιμάΖονταν να καβαλικέψουν τα
σκου-πόξυλά τους, ένιωσε μόνο ένα αδύναμο κέντρισμα Ζήλιας.
«Κι απογειώνονται!» ακούστηκε η φωνή του Αι. «Και παίρνει αμέσως ο
Ντέιβις την κόκκινη
μπάλα, ο αρχηγός του Ράβενκλοου έχει την κόκκινη μπάλα, αποφεύγει
με μια προσποίηση την
Τζοουνς, αποφεύγει την Μπελ, αποφεύγει και τη μαύρη μπάλα... κι
είναι έτοιμος να σκοράρει!
Είναι έτοιμος να σκοράρει και... και...» ο Αι
βλαστήμησε δυνατά. «Και σκοράρει!»
Ο Χάρι κι η Ερμιόνη βόγκηξαν μαΖί με τους υπόλοιπους Γκρίφι-ντορ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι
Σλίθεριν, στην απέναντι εξέδρα, άρχισαν να τραγουδάνε:
«Ο Ρον Ουέσλι τα σουτ μας δε θα πιάσει Ο Ρον Ουέσλι μπροστά μας θα
τα χάσει...»
«Χάρι», ψιθύρισε μια βραχνή φωνή στο αφτί του Χάρι. «Ερμιόνη...» Ο
Χάρι γύρισε και είδε το
τεράστιο δασύτριχο κεφάλι του Χά-γκριντ να ξεπροβάλλει ανάμεσα στα
καθίσματα. Προφανώς
τους είχε πλησιάσει σπρώχνοντας στην πίσω σειρά, γιατί οι
πρωτοετείς και οι δευτεροετείς που
κάθονταν εκεί ήταν αναστατωμένοι κι έριχναν
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ανήσυχα βλέμματα τριγύρω. Για κάποιο λόγο ο Χάγκριντ ήταν
διπλωμένος στα δύο σαν να μην
ήθελε να τον δούνε, αν και εξακολουθούσε να περνάει όλους τους
υπόλοιπους πάνω από μισό
μέτρο.
«Ακούστε», ψιθύρισε, «μπορείτε να έρθετε μαζίμου; Τώρα; Που όλοι
παρακολουθούν τον
αγώνα;»
«Ε... δε γίνεται να περιμένεις, Χάγκριντ;» ρώτησε ο Χάρι. «Να
τελειώσει ο αγώνας;»
«Όχι», είπε ο Χάγκριντ. «Τώρα, Χάρι, τώρα... που είναι
απασχολημένοι οι άλλοι... σε
παρακαλώ».
Η μύτη του Χάγκριντ αιμορραγούσε και τα δυο του μάτια ήταν
μαυρισμένα. Ο Χάρι είχε να τον δει
από τόσο κοντά από τότε που επέστρεψε στο σχολείο βρισκόταν σε
τραγική κατάσταση.
«Εντάξει», είπε ευθύς, «ερχόμαστε».
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Ο Χάρι και η Ερμιόνη έπρεπε να περάσουν μπροστά από τους
συμμαθητές τους, που άρχισαν να
γκρινιάΖουν καθώς σηκώνονταν για να τους κάνουν χώρο. Τα παιδιά
της πίσω σειράς, απ' όπου
πέρασε ο Χάγκριντ, δεν γκρίνιαξαν, απλώς Ζάρωσαν όσο πιο πολύ
μπορούσαν.
«Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, με υποχρεώνετε», είπε ο Χάγκριντ
μόλις έφτασαν στις σκάλες.
ΚοίταΖε νευρικά ολόγυρα του καθώς κατέβαιναν. «Ας ελπίσουμε ότι δε
θα μας προσέξει κανείς...»
«Εννοείς την Άμπριτζ;» ρώτησε ο Χάρι. «Αποκλείεται, έχει μαΖέ-ψει
γύρω της όλο το πειθαρχικό
σώμα, δε βλέπεις; θα πρέπει να περιμένει επεισόδια στον αγώνα».
«Δε θα βλάψουν μερικά επεισόδια», σχολίασε ο Χάγκριντ. Σταμάτησε
για να κοιτάξει απ' τη
γωνία, ώστε να βεβαιωθεί ότι ήταν έρημο το πάρκο ανάμεσα στο
στάδιο και το σπιτάκι του. «θα
κερδίσουμε χρόνο».
«Τι συμβαίνει, Χάγκριντ;» ρώτησε ανήσυχα η Ερμιόνη, καθώς
κατευθύνονταν προς τις παρυφές
του Απαγορευμένου Δάσους.
«Ε... θα δεις», απάντησε ο Χάγκριντ κι έριξε μια κλεφτή ματιά πίσω
του, τη στιγμή που μια
μυριόστομη αχή από το γήπεδο έφτασε στ' αφτιά τους. «Μπήκε γκολ;»
«Σίγουρα το έβαλε το Ράβενκλοου», απεφάνθη βαρύθυμα ο Χάρι.
«Ωραία... ωραία...» έκανε αφηρημένα ο Χάγκριντ. «Καλό αυιό...» Τα
παιδιά ήταν αναγκασμένα να
τρέχουν για να τον προφτάσουν έτσι που διέσχίΖε με ανοιχτές
δρασκελιές το πάρκο, κοιτώντας
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γύρω του σε κάθε βήμα. Μόλις πλησίασαν το σπιτάκι του, η Ερμιόνη
κατευθύνθηκε αυτόματα
προς την πόρτα. Ο Χάγκριντ όμως την προσπέρασε και μπήκε στη σκιά
των δέντρων που όριζαν
τα σύνορα του δάσους, όπου πήρε μια βαλλίστρα στηριγμένη σε ένα
δέντρο. Όταν
συνειδητοποίησε πως δεν ήταν δίπλα του τα παιδιά, στράφηκε προς το
μέρος τους.
«θα μπούμε στο δάσος», είπε δείχνοντας πίσω με το δασύτριχο κεφάλι
του.
«Στο δάσος;» απόρησε η Ερμιόνη.
«Ναι», απάντησε ο Χάγκριντ. «Ελάτε γρήγορα, πριν μας πάρει κανένα
μάτι!»
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν κι ύστερα εισήλθαν στο καταφύγιο
των δέντρων κι
ακολούθησαν τον Χάγκριντ, που προπορευόταν ήδη στο πράσινο ημίφως,
κρατώντας τη
βαλλίστρα. Ο Χάρι και η Ερμιόνη έτρεξαν να τον προφτάσουν.
«Γιατί είσαι οπλισμένος, Χάγκριντ;» ρώτησε ο Χάρι.
«Απλώς προσέχω», ανασήκωσε τους τεράστιους ώμους του ο φίλος τους.
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«Ναι, αλλά την ημέρα που μας έδειξες τα θέστραλ δεν είχες πάρει
μαζίσου τη βαλλίστρα», είπε
μουδιασμένη η Ερμιόνη.
«Τότε, δε θα μπαίναμε τόσο βαθιά», αποκρίθηκε ο Χαγκριντ. «Κι
άλλωστε, ήταν προτού φύγει ο
Φιρέντσε από το δάσος, σωστά;»
«Και τι άλλαξε που έφυγε ο Φιρέντσε;» ρώτησε με περιέργεια η
Ερμιόνη.
«Οι άλλοι κένταυροι είναι έξω φρενών μαΖί" μου, να τι άλλαξε»,
είπε σιγανά ο Χάγκριντ
κοιτάΖοντας ολόγυρα. «Παλιά ήταν... δε θα το έλεγα "φιλικοί" μαΖί"
μου, αλλά τουλάχιστον τα
πηγαίναμε καλά. κοίταζαν τη δουλειά τους κι εγώ τη δική μου, κι
εμφανίζονταν αν ήθελα να τους
μιλήσω. Τώρα, όμως, όχι...» Αναστέναξε βαθιά.
«Ο Φιρέντσε είπε πως θύμωσαν επειδή τέθηκε στην υπηρεσία του
Ντάμπλντορ», σχολίασε ο
Χάρι, σκοντάφτοντας σε μια ρίζα που προεξείχε, γιατί παρατηρούσε
το προφίλ του Χάγκριντ.
«Ναι», συμφώνησε βαρύθυμα εκείνος, «θύμωσαν δε θα πει τίποτα.
Έγιναν πυρ και μανία. Αν δεν
έμπαινα στη μέση, θα τον σκότωναν με τις κλοτσιές τους...»
«Του επιτέθηκαν;» ρώτησε σοκαρισμένη η Ερμιόνη.
«Ναι», αποκρίθηκε πνιχτά ο Χάγκριντ, καθώς παραμερίΖε μερικά
χαμόκλαδα. «Του ρίχτηκε το
μισό κοπάδι».
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«Και τους σταμάτησες εσύ;» εντυπωσιάστηκε ο Χάρι. «Ολομόναχος;»
«Και βέβαια! Τι, θα
καθόμουν με σταυρωμένα χέρια να τους βλέπω να τον σκοτώνουν;»
έκανε ο Χάγκριντ. «Ευτυχώς
που έτυχε να περάσω.. .'ΗλπίΖα να το θυμηθεί αυιό ο Φιρέντσε
προτού αρχίσει να μου στέλνει
ηλίθιες προειδοποιήσεις!» πρόσθεσε εντελώς απροσδόκητα.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν απορημένοι, αλλά ο συνοφρυωμένος
Χάγκριντ δεν τους
εξήγησε.
«Ας είναι», είπε ανασαίνοντας λίγο πιο βαριά από συνήθως. «Από
τότε μ' έχουν στην μπούκα του
κανονιού οι κένταυροι και το κακό είναι πως έχουν μεγάλη επιρροή
στο δάσος... είναι τα πιο
έξυπνα πλάσματα που Ζουν εδώ».
«Π' αυτό μπήκαμε στο δάσος, Χάγκριντ;» ρώτησε η Ερμιόνη. «Για τους
κενταύρους;»
«Α, όχι», απάντησε ο Χάγκριντ κουνώντας αρνητικά το κεφάλι, «όχι
γι' αυτούς. Είναι βέβαια
γεγονός πως περιπλέκουν το πρόβλημα... αλλά θα δείτε τι εννοώ σε
λίγο».
Και μ' αυτά τα αινιγματικά λόγια, συνέχισε σιωπηλός το δρόμο Του,
ενώ το κάθε του βήμα
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αντιστοιχούσε σε τρία δικά τους, δυσκολεύοντας τους να τον
ακολουθήσουν.
Όσο πιο βαθιά χώνονταν στο δάσος, τόσο πιο πυκνά γίνονταν τα
χαμόκλαδα, οι θάμνοι και τα
δέντρα, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα μισοσκόταδο σαν να είναι
σούρουπο. Σε λίγο, είχαν
απομακρυνθεί από το ξέφωτο όπου ο Χάγκριντ τους είχε δείξει τα
θέστραλ, αλλά ο Χάρι δε
φοβήθηκε παρά μόνον όταν ο φίλος τους βγήκε ξαφνικά από το
μονοπάτι κι άρχισε να περπατάει
ανάμεσα στα δέντρα, με κατεύθυνση τη σκοτεινή καρδιά του δάσους.
«Χάγκριντ!» φώναξε ο Χάρι καθώς αγωνιΖόταν να περάσει μέσα από μια
πυκνή συστάδα βάτων,
που ο Χάγκριντ τους δρασκέλισε με άνεση. Το αγόρι δεν είχε ξεχάσει
τι έπαθε την προηγούμενη
φορά που βγήκε από το μονοπάτι. «Πού πηγαίνουμε;»
«Φτάνουμε σε λίγο», είπε ο Χάγκριντ, γυρίζοντας για μια στιγμή στο
πλάί το κεφάλι του. «'Έλα,
Χάρι... δεν πρέπει να χαθούμε».
Δεν ήταν διόλου εύκολο να μη χάσουν τον Χάγκριντ με όλα αυτά τα
κλαδιά και τις συστάδες. Ο
Χάγκριντ περνούσε ανάμεσα τους σαν να ήταν Ιστοί αράχνης, ωστόσο
οι μανδύες του Χάρι και
της Ερμιόνης σκάλωναν συνέχεια εδώ κι εκεί και μερικές φορές
μπλέκονταν τόσο πολύ, που τα
δυο παιδιά αναγκάΖονταν να σταματήσουν κάμποσα λεπτά για να
ελευθερωθούν. Τα χέρια και τα
πόδια του Χάρι
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είχαν γεμίσει αμυχές και κοψίματα. Τώρα βρίσκονταν πολύ βαθιά στο
δάσος και, μερικές φορές,
το μόνο που διέκρινε ο Χάρι από τον Χάγκριντ ήταν ένας σκοτεινός
όγκος που κινούνταν
μπροστά του. Κάθε ήχος φάνταΖε απειλητικός στην αποπνικτική σιωπή.
Τα κλαδάκια που
έσπαΖαν ηχούσαν σαν κανονιές και το παραμικρό θρόισμα, ακόμη κι αν
το είχε προξενήσει ένα
αθώο σπουργίτι, έκανε τον Χάρι να ανΑΖητά στο σύθαμπο το δράστη.
Παραξενευόταν που είχαν
προχωρήσει τόσο βαθιά στο δάσος χωρίς να συναντήσουν ούτε ένα
Ζωντανό πλάσμα φάνταΖε
πολύ δυσοίωνη τούτη η ερημιά.
«Χάγκριντ, μπορούμε να ανάψουμε τα ραβδιά μας;» ρώτησε σιγανά η
Ερμιόνη.
«Ε... καλά», ψιθύρισε ο Χάγκριντ. «Μάλιστα...»
Σταμάτησε απότομα και γύρισε προς το μέρος τους η Ερμιόνη σκόνταψε
πάνω του κι έπεσε
ανάσκελα. Ο Χάρι την έπιασε μια στιγμή πριν αγγίξει το έδαφος.
«Ίσως είναι καλύτερα να κάνουμε μια στάση για να σας... να σας
ενημερώσω», είπε ο Χάγκριντ.
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«Πριν φτάσουμε εκεί».
«Επιτέλους!» αναφώνησε η Ερμιόνη καθώς ο Χάρι τη βοηθούσε
ΝΑ σταθεί στα πόδια Της.
«Φώτισε!» μουρμούρισαν κι οι δυο κι αμέσως άναψαν οι μύτες των
ραβδιών τους. Το πρόσωπο
του Χάγκριντ φωτίστηκε στο σκοτάδι από τα δύο τρεμάμενα ραβδιά κι
ο Χάρι πρόσεξε πάλι ότι
ήταν
νευρικός και στεναχωρημένος.
«Ωραία», έκανε ο Χάγκριντ. «Λοιπόν... το θέμα είναι...» Πήρε βαθιά
ανάσα. «Το θέμα είναι ότι
κινδυνεύω να απολυθώ από μέρα
σε μέρα», είπε.
Ο Χάρι κι η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. «Μα αφού δεν απολύθηκες ως
τώρα...» άρχισε διστακτικά η
Ερμιόνη. «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα...»
«Η Άμπριτζ νομίΖει ότι εγώ έβαλα στο γραφείο της το νίφλερ». «Εσύ
το έβαλες;» ρώτησε ο Χάρι
πριν προλάβει να συγκρατηθεί. «Όχι βέβαιΑ!» αγανάκτησε ο Χάγκριντ.
«Εκείνη όμως νομίσει
πως ότι έχει σχέση με μαγικά πλάσματα έχει σχέση και μ' εμένα.
Ξέρετε, από τότε που γύρισα,
γυρεύει αφορμή να με απολύσει. Εγώ, φυσικά, δε θέλω να φύγω αλλά
αν... αν δεν υπήρχαν οι
ειδικές συνθήκες που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, θα έφευγα αμέσως
για να μην της δώσω την
ευχαρίστηση να με διώξει μπροστά σε όλο το σχολείο, όπως έκανε με
την Τρελόνι».
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Ο Χάρι και η Ερμιόνη έκαναν να διαμαρτυρηθούν, αλλά ο ΧάΓΚΡΙΝΤ
τους σταμάτησε με μια
κίνηση του τεράστιου χεριού του.
«Δε χάλασε ο κόσμος, θα μπορέσω να βοηθήσω τον Ντάμπλντορ μόλις
φύγω από δω και να
προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Τάγμα. Εσείς θα έχετε την ΓκράμπλιΠλανκ να... να σας
προετοιμάσει για τις εξετάσεις...» Η φωνή του ράγισε. «Μην
ανησυχείτε για μένα», πρόσθεσε
Βιαστικά, ενώ η Ερμιόνη του χάίδεβε το μπράτσο. Έβγαλε ένα
τεράστιο μαντίλι με βούλες από
την τσέπη του γιλέκου του και σκούπισε τα μάτια του. «Κοιτάξτε, δε
θα σας τα έλεγα όλα αυτά, αν
δεν ήταν μεγάλη ανάγκη. Βλέπετε, αν φύγω... δεν μπορώ να φύγω
χωρίς... χωρίς να το πω σε
κάποιον... γιατί θα... θα χρειαστώ τη βοήθεια σας. Και του Ρον, αν
δέχεται».
«θα σε βοηθήσουμε με όλη την καρδιά μας, Χάγκριντ», βιάστηκε να
πει ο Χάρι. «Τι θέλεις να
κάνουμε;»
Ο Χάγκριντ ρούφηξε τη μύτη του και χτύπησε με τόση δύναμη τον ώμο
του Χάρι, που το αγόρι
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έγειρε στο πλάί και χτύπησε στον κορμό ενός δέντρου.
«Το ήξερα πως δε θα μου το αρνηθείς», είπε με το πρόσωπο χωμένο
στο μαντίλι του, «και δε
θα... το ξεχάσω... ποτέ... αλλά ας προχωρήσουμε λίγο ακόμη... να
δείτε μόνοι σας... προσέξτε
αυτές τις τσουκνίδες...»
Περπάτησαν αμίλητοι άλλα δεκαπέντε λεπτά. Όταν ο Χάρι άνοιξε το
στόμα του να ρωτήσει αν
κόντευαν να φτάσουν, ο Χάγριντσήκωσε το δεξί του χέρι κάνοντας
τους σήμα να σταματήσουν.
«Ήσυχα τώρα», ψιθύρισε. «Μην κάνετε θόρυβο...»
Έκαναν μερικά βήματα στις μύτες των ποδιών τους κι έπειτα ο Χάρι
αντίκρισε ένα χωματένιο
βουναλάκι στο ΎΨος του Χαγκριντ. Αισθάνθηκε να τον πλημμυρίσει ένα
κύμα πανικού σίγουρα
ήταν η φωλιά κάποιου γιγαντόσωμου Ζώου, σκέφτηκε. ΞερίΖωμένα
δέντρα ήταν πεταμένα
ολόγυρα. Το βουναλάκι βρισκόταν σε μια γυμνή έκταση, κυκλωμένο από
κορμούς και χοντρά
κλαδιά που σχημάτι-ζαν ένα είδος φράχτη, έξω από τον οποίο
στέκονταν τώρα ο Χάρι, η Ερμιόνη
και ο Χάγκριντ.
«Κοιμάται», κοντανάσανε ο Χάγκριντ.
Πράγματι, στ' αφτιά του Χάρι έφτανε ένα ρυθμικό γουργουρητό που θα
μπορούσε να προέρχεται
από τη λειτουργία δύο πνευμόνων. Έριξε μια λοξή ματιά στην
Ερμιόνη, που κοίταζε με ανοιχτό το
στόμα το βουναλάκι έδειχνε τρομοκρατημένη.
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«Χάγκριντ», ψιθύρισε το κορίτσι με φωνή που μόλις ακούστηκε μες
στο θόρυβο που έκανε η
ανάσα του κοιμισμένου πλάσματος,
«ποιος είναι;»
Η ερώτηση της παραξένεψε τον Χάρι. Εκείνος ετοιμαΖόταν να
ρωτήσει: «Τι είναι;»
Τώρα, το ραβδί της Ερμιόνης έτρεμε στο χέρι της. «Χάγκριντ,
μας είπες ότι κανένας τους δε θέλησε να έρθει!»
Ο Χάρι κοίταξε μια την Ερμιόνη και μια τον Χάγκριντ, κι ύστερα,
μόλις κατάλαβε, στράφηκε στο
βουναλάκι με ένα πνιχτό επιφώνημα τρόμου.
Αυτός ο χωματένιος λοφίσκος, πάνω στον οποίο θα μπορούσαν
να σταθούν άνετα ο ίδιος, η Ερμιόνη και ο Χάγκριντ, ανεβοκατέβαινε
ακολουθώντας το ρυθμό της
βαθιάς, βαριάς ανάσας. Τελικά, δεν ήταν βουναλάκι. Ήταν η
κουλουριασμένη ράχη ενός...
«Ε... βασικά... δεν ήθελε να έρθει», εξήγησε απελπισμένος ο
Χάγκριντ. «Αλλά τον έφερα,
Ερμιόνη, έπρεπε!»
«Γιατί;» ρώτησε έτοιμη να βάλει τα κλάματα εκείνη. «Γιατί... Αχ,
βρε Χάγκριντ!»
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«Πίστευα πως, αν τον έπαιρνα μαΖί μου», εξήγησε ο Χαγκριντ
που ήταν έτοιμος κι αυτός να κλάψει, «και... και του μάθαινα
λίγους τρόπους... θα μπορούσα να
τον εμφανίσω και να αποδείξω
σε όλους πως είναι άκακος!»
«Άκακος!» τσίριξε η Ερμιόνη κι ο Χάγκριντ της έκανε απεγνωσμένα
νοήματα να σωπάσει, καθώς
το γιγάντιο πλάσμα μούγκΡΙΖε δυνατά κι ανασάλευε στον ύπνο του.
«Μα, σ' έχει σπάσει στο
ξύλο! Αυτός δε σου έχει κάνει όλες αυτές τις πληγές;»
«Δεν έχει συναίσθηση της δύναμης του!» τον δικαιολόγησε ο
Χάγκριντ. «Και βελτιώνεται, έχει
αρχίσει να καλμάρει...»
«Γι' αυτό έκανες δύο μήνες να γυρίσεις στο σχολείο!» φώναξε
ταραγμένη η Ερμιόνη. «Αχ,
Χάγκριντ, γιατί τον έφερες αφού δεν ήθελε; Δε θα ήταν πιο
ευτυχισμένος με τους δικούς του;»
«Τον κακομεταχειρίΖονταν, Ερμιόνη, επειδή είναι κοντούλης!»
είπε ο Χάγκριντ.
«Κοντούλης;» επανέλαβε η Ερμιόνη. «Κοντούλης;» «Δεν μπορούσα να
τον αφήσω, Ερμιόνη»,
ψέλλισε ο Χαγκριντ,
ενώ δάκρυα αυλάκωναν το μωλωπισμένο πρόσωπο του. «Βλέπεις
είναι... είναι αδελφός μου!»
Η Ερμιόνη έμεινε με ανοιχτό το στόμα.
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«Όταν Λες "αδελφός", Χάγκριντ», ρώτησε ο Χάρι, «εννοείς...»
«Ετεροθαλής», διευκρίνισε ο Χάγκριντ. «Η μητέρα μου τα έφτιαξε με
έναν άλλο γίγαντα όταν
εγκατέλειψε τον μπαμπά μουέτσι, γέννησε τον Γκράουπ...»
«Γκράουπ;» επανέλαβε ο Χάρι.
«Ναι... κάπως έτσι ακούγεται το όνομα του όταν το λέει», εξήγησε
νευρικά ο Χάγκριντ. «Δεν ξέρει
καλά αγγλικά... Προσπαθώ να του μάθω... Τέλος πάντων, η μάνα μου
δεν τον αγάπησε περισσότερο απ' ότι είχε αγαπήσει εμένα. Βλέπεις, οι γιγάντισσες θέλουν
να κάνουν γερά, ψηλά παιδιά κι
αυτό το καημένο βγήκε λίγο μπασμένο για γίγαντας είναι μόλις πέντε
μέτρα...»
«Α, ναι, κοντοστούπης!» σάρκασε υστερικά η Ερμιόνη. «Ζου-μπάς!»
«Και τον είχαν όλοι του κλότσου και του μπάτσου... Δεν μπορούσα να
τον αφήσω...»
«Κι η μαντάμ Μαξίμ συμφώνησε να τον φέρεις;» ρώτησε ο Χάρι.
«Ε... κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν για μένα», εξήγησε ο Χάγκριντ
πλέκοντας και ξεπλέκοντας
τις χερούκλες του. «Αλλά ύστερα από λίγο κουράστηκε, πρέπει να
ομολογήσω... και χώρισαν οι
δρόμοι μας... υποσχέθηκε όμως να μην το πει σε κανέναν...»
«Και πώς τα κατάφερες να τον κουβαλήσεις χωρίς να σε πάρει κανείς
μυρουδιά;» απόρησε ο
Χάρι.
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«Μα γι' αυτό άργησα τόσο να γυρίσω», είπε ο Χάγκριντ. «Ταξιδεύαμε
μόνο νύχτα μέσα από
απάτητα μέρη και τα σχετικά. Φυσικά, όταν θέλει, περπατάει πάρα
πολύ γρήγορα, αλλά αυτός
ήθελε να γυρίσει πίσω».
«Και γιατί δεν τον άφηνες, βρε Χάγκριντ!» Η Ερμιόνη σωριάστηκε
στον κορμό ενός ξερίΖωμένου
δέντρου κι έκρυψε το πρόσωπο στις χούφτες της. «Τι θα κάνεις ένα
βίαιο γίγαντα που δε θέλει να
μείνει εδώ;»
«Ε, όχι και βίαιο», αντέδρασε ο Χάγκριντ, που συνέχιΖε να πλέκει
και να ξεπλέκει νευρικά τα
χέρια του. «Παραδέχομαι πως μου ρίχνει μερικές κατραπακιές όταν
νευριάΖει, αλλά έχει βελτιωθεί
πολύ προσαρμόΖεται μια χαρά».
«Και τότε, τι χρειάΖονται αυτά τα σκοινιά;» παρενέβη ο Χάρι. Μόλις
είχε προσέξει τα χοντρά
σκοινιά που ήταν δεμένα γύρω από τα μεγαλύτερα δέντρα και
τεντώνονταν προς το σημείο όπου
κοιμόταν ο Γκράουπ με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος τους.
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«Δεμένο τον έχεις;» ρώτησε ξεψυχισμένα η Ερμιόνη. «Ε... ναι...»
ομολόγησε νευρικά ο Χάγκριντ.
«Γιατί... όπως σας είπα... δεν έχει συναίσθηση της δύναμης του».
Τώρα καταλάβαινε ο Χάρι γιατί δεν υπήρχε ούτε πουλί πετούμενο σε
αυτή την περιοχή του
Απαγορευμένου Δάσους.
«Και τι θέλεις από τον Χάρι, τον Ρον κι εμένα;» ρώτησε φοβισμένη η
Ερμιόνη.
«Να τον προσέχετε», έκρωξε ο Χάγκριντ. «Αν φύγω...» Τα δυο παιδιά
αντάλλαξαν βλέμματα
απελπισίας. Ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι είχε υποσχεθεί ήδη στον
Χάγκριντ να κάνει ότι του
Ζητούσε.
«Τι... τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε;» ρώτησε η Ερμιόνη.
«Όχι να τον ΤΆΊΖετε!» εξήγησε Ζωηρά ο Χάγκριντ. «Βρίσκει μόνος του
την τροφή του. Πουλιά,
ελάφια, τέτοια... όχι, αυτό που χρειάΖε-ται είναι συντροφιά, θέλω
να ξέρω ότι έχει κάποιον δίπλα
του να τον βοηθήσει, να του διδάξει κάποια πράγματα,
καταλαβαίνετε...»
Ο Χάρι δεν είπε τίποτε αλλά γύρισε και κοίταξε το γίγαντα που
κοιμόταν ξαπλωμένος στο έδαφος.
Αντίθετα με τον Χάγκριντ, που ήταν απλώς ένας πανύψηλος άνθρωπος,
ο Γκράουπ φάνταΖε αλλόκοτα κακοφτιαγμένος. Αυτό που ο Χάρι είχε πάρει για έναν
ογκόλιθο γεμάτο μούσκλια δίπλα
από το χωμάτινο βουναλάκι, συνειδητοποιούσε τώρα πως ήταν το
κεφάλι του Γκράουπ. Ήταν
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δυσανάλογα μεγάλο για το σώμα του, αφύσικα στρογγυλό και με πυκνά
σγουρά μαλλιά στο
χρώμα της φτέρης. Ένα τεράστιο σαρκώδες αφτί ξεχώρΙΖε ΣΤΟ πλάί του
κεφαλιού, που έμοιαΖε
κολλημένο κατευθείαν πάνω στους ώμους, σαν του θείου Βέρνον, με
ανύπαρκτο ή ελάχιστο
λαιμό. Η πλάτη, καλυμμένη με μια καφετιά, βρόμικη πουκαμίσα από
δέρματα Ζώων, ραμμένα
πρόχειρα μεταξύ τους, ήταν πολύ φαρδιά" καθώς κοιμόταν ο Γκράουπ,
οι κακότεχνες ραφές των
δερμάτων τσιτώνονταν. Τα πόδια ήταν διπλωμένα κάτω από το σώμα. Ο
Χάρι έβλεπε τις γυμνές
βρόμικες πατούσες του, μεγάλες σαν έλκηθρα, να ακουμπάνε η μια
πάνω στην άλλη στο έδαφος.
«θέλεις να τον διδάξουμε;» ρώτησε βραχνά το αγόρι. Τώρα
καταλάβαινε τι σήμαινε η
προειδοποίηση του Φιρέντσε: «Η προσπάθεια του είναι καταδικασμένη.
Καλύτερα να την
εγκαταλείψει». Φυσικά, τα άλλα πλάσματα που Ζούσαν στο δάσος θα
είχαν ακούσει τις μάταιες
προσπάθειες του Χάγκριντ να διδάξει αγγλικά στον Γκράουπ.
«Ναι, να έρχεστε να του μιλάτε», συνέχισε με παρακλητικό ύφος
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ο Χάγκριντ. «Γιατί πιστεύω πως, αν του μιλάνε άνθρωποι, θα
καταλάβει ότι είμαστε κι εμείς σαν κι
αυτόν και θα θελήσει να μείνει».
Ο Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη εκείνη του ανταπέδωσε το Βλέμμα ανάμεσα
από τα δάχτυλα των
χεριών της, όπου είχε κρύψει το πρόσωπο της.
«Δε σε κάνει να νοσταλγείς τον Νόρμπερτ;» τη ρώτησε με ένα άκεφο
γέλιο.
«Δηλαδή, θα κάνετε αυτό που σας Ζητάω;» προσπάθησε να μάθει ο
Χάγκριντ, που δεν κατάλαβε
τι ακριβώς είπε το αγόρι.
Ο Χάρι όμως ήταν δεμένος ήδη με την υπόσχεση του. «θα
προσπαθήσουμε».
«Το ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου, Χάρι», ψέλλισε με ένα
δακρυσμένο χαμόγελο ο
Χάγκριντ και σκούπισε το πρόσωπο με το μαντίλι του. «Δε χρειάΖεται
να έρχεστε συχνά... ξέρω
πως έχετε διαγωνίσματα... Αν μπορείτε να πετάγεστε μια φορά τη
βδομάδα με τον αόρατο
μανδύα σου και να του κάνετε λίγη παρέα... Τώρα, θα τον ξυπνήσω να
σας συστήσω...»
«Όχι!» πετάχτηκε όρθια η Ερμιόνη. «Όχι, Χάγκριντ, μην τον ξυπνάς,
ειλικρινά, δεν υπάρχει
λόγος...»
Ο Χάγκριντ όμως είχε περάσει ήδη πάνω από τον τεράστιο κορμό που
βρισκόταν μπροστά τους
και κατευθυνόταν προς τον Γκράουπ. Μόλις έφτασε σε απόσταση τριών
μέτρων, πήρε από χάμω
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ένα μεγάλο σπασμένο κλαδί, έριξε ένα λοξό, καθησυχαστικό χαμόγελο
στα δυο παιδιά και
κέντρισε στην πλάτη τον Γκράουπ με την άκρη του κλαδιού.
Ο γίγαντας έβγαλε ένα βρυχηθμό που αντήχησε σε όλο το δάσος τα
πουλιά στις κορφές των
δέντρων πέταξαν τρομαγμένα και χάθηκαν στον ουρανό. Στο μεταξύ,
μπροστά στα μάτια του
Χάρι και της Ερμιόνης, ο γιγάντιος Γκράουπ άρχισε να σηκώνεται από
το έδαφος η γη
τραντάχτηκε μόλις στηρίχτηκε στο τεράστιο χέρι του κι ανασηκώθηκε
στα γόνατα. Γύρισε το
κεφάλι του να δει ποιος και τι τον ενόχλησε στον ύπνο του.
«Όλα καλά, Γκραπούλη;» ρώτησε ο Χάγκριντ με προσποιητά χαρούμενη
φωνή, καθώς
οπισθοχωρούσε με υψωμένο το κλαδί, έτοιμος να κεντρίσει πάλι το
γίγαντα. «Κοιμήθηκες καλά;»
Ο Χάρι και η Ερμιόνη οπισθοχώρησαν όσο πιο πολύ μπορούσαν χωρίς να
τον χάσουν όμως από
τα μάτια τους. Ο Γκράουπ γονάτισε ανάμεσα σε δύο δέντρα που δεν
είχε ξεριΖώσει ακόμη. Τα
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δύο παιδιά κοίταΖαν το τεράστιο πρόσωπο του, όμοιο με γκρίζα
πανσέληνο στο σύθαμπο του
ξέφωτου. Ήταν σαν να 'χε λαξέψει κάποιος τα χαρακτηριστικά σε μια
τεράστια πέτρινη σφαίρα. Η
μύτη ήταν δύ-σμορφη και πλακουτσωτή, το στόμα λοξό με κίτρινα
στραβά δόντια σε μέγεθος
τούβλου τα μάτια του, μικρά σε σχέση με το μέγεθος του προσώπου
του, είχαν ένα θολό
φαιοπράσινο χρώμα κι ήταν ακόμη τσιμπλιασμένα από τον ύπνο. Ο
Γκράουπ σήκωσε τις γροθιές
του, όπου οι κλειδώσεις έμοιαΖαν με μπαλάκια του τένις. Έτριψε
δυνατά τα μάτια του κι ύστερα,
εντελώς απροειδοποίητα, σηκώθηκε όρθιος
με εκπληκτική ευλυγισία και ταχύτητα.
Ο Χάρι άκουσε την Ερμιόνη να αναφωνεί έντρομη δίπλα του:
«Οχ, αμάν!»
Ένα δυσοίωνο τρίξιμο έσκισε τη σιωπή ερχόταν απ' τα δέντρα
που συγκρατούσαν τις άκρες των σκοινιών, τα οποία ήταν τυλιγμένα
γύρω από τους καρπούς και
τους αστραγάλους του Γκράουπ. Το ύψος του ήταν, όπως είχε πει ο
Χάγκριντ, τουλάχιστον πέντε
μέτρα. Ο γίγαντας κοίταξε αγουροξυπνημένος γύρω του, άπλωσε τη
χερούκλα του, που ήταν σαν
ομπρέλα θαλάσσης, κι άρπαξε μια φωλιά από τα ψηλότερα κλαδιά ενός
πεύκου. Την
αναποδογύρισε στη στιγμή και γρύλισε δυσαρεστημένος που δεν είχε
πουλιά μέσα αβγά έπεσαν
σαν χειροβομβίδες στο έδαφος κι ο Χάγκριντ σήκωσε τα χέρια του για
να προστατευτεί.
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«Γκραπούλη», φώναξε ο Χάγκριντ, κοιτάΖοντας φοβισμένος ψηλά μήπως
πέσουν κι άλλα αβγά,
«έφερα να γνωρίσεις κάτι φίλους. θυμάσαι που σ' το είχα πει;
θυμάσαι που σου είπα ότι μπορεί
να χρειαστεί να κάνω ένα μικρό ταξίδι και τότε θ' αφήσω αυτούς να
σε
φροντίΖουν; Το θυμάσαι, Γκραπούλη;»
Αλλά ο γίγαντας άφησε άλλον ένα σιγανό βρυχηθμό ήταν δύσκολο να
πει κανείς αν άκουγε τον
Χάγκριντ ή αν καταλάβαινε καν ότι οι ήχοι που έβγαΖε ο Χάγκριντ
ήταν ομιλία. Τώρα, είχε
αρπάξει την κορφή ενός πεύκου και την τραβούσε προς το μέρος του,
για να διασκεδάσει
προφανώς με το τίναγμα της όταν θα την άφηνε.
«Μην το κάνεις αυτό, Γκραπούλη, μη!» φώναξε ο Χαγκριντ. «Έτσι
ξερίζωσες και τ' άλλα...»
Πράγματι, ο Χάρι είδε πως γύρω από τις ρίΖες του πεύκου άρχισαν να
σχηματίΖονται ρωγμές,
«Σου έφερα παρέα!» φώναξε ο Χάγκριντ. «Παρέα, βλέπεις! Κοίτα κάτω,
βρε κωθώνι, σου έφερα
κάτι φίλους!»
636
637
«Αχ, όχι, Χάγκριντ», βόγκηξε η Ερμιόνη, αλλά ο φίλος τους είχε
σηκώσει ήδη το κλαδί και
κέντρίΖε με δύναμη το γόνατο του Γκράουπ.
Ο γίγαντας άφησε την κορφή του δέντρου, που ταλαντεύτηκε βίαια
ραίνοντας τον Χάγκριντ με
πευκοβελόνες, και κοίταξε κάτω.
«Αυτός», άρχισε να εξηγεί ο Χάγκριντ τρέχοντας κοντά στα δυο
παιδιά, «είναι ο Χάρι, Γκράουπ! Ο
Χάρι Πότερ! θα έρχεται να σε Βλέπει όταν λείπω, κατάλαβες;»
Ήταν προφανές πως μόλις εκείνη τη στιγμή ο γίγαντας αντιλήφθηκε
την παρουσία του Χάρι και
της Ερμιόνης. Τα παιδιά κοκά-λωσαν από το φόβο τους καθώς έσκυψε
το τεράστιο κεφάλι του και
τα κοίταξε αγουροξυπνημένος.
«Κι αυτή είναι η Ερμιόνη, βλέπεις; Ερμ...» Ο Χάγκριντ κόμπιασε.
Γύρισε στην Ερμιόνη και της
είπε: «Πειράζει αν σε λέει "Έρμι", Ερμιόνη; Είναι πολύ δύσκολο το
όνομα σου για να το θυμάται».
«Ούτε λόγος», έκρωξε η Ερμιόνη.
«Αυτή είναι η Έρμι, Γκράουπ! θα έρχεται κι αυτή να σε Βλέπει!
Ωραία, ε; Απέκτησες δυο νέους
φίλους... ΟΧΙ, ΓΚΡΑΠΟΥΛΗ, ΟΧΙ!»
Ο γίγαντας άπλωσε με μιαν αστραπιαία κίνηση το χέρι του στην
Ερμιόνη ο Χάρι την άρπαξε στη
στιγμή και την τράβηξε πίσω από ένα δέντρο, με αποτέλεσμα το χέρι
του Γκράουπ να
γρατζουνήσει τον κορμό του και να πιάσει σκέτο αέρα.
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«ΕΙΣΑΙ ΚΑΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΓΚΡΑΠΟΥΛΗ!» ακούστηκε η φωνή του Χά-γκριντ, ενώ
η Ερμιόνη έτρεμε και
κλαψούριΖε πίσω από το δέντρο, γαντζωμένη στον Χάρι. «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΚΟ ΠΑΙΔΙ! ΓΚΡΑΠ...
ΟΧ!»
Ο Χάρι πρόβαλε το κεφάλι του απ' τον κορμό και είδε τον Χάγκριντ
πεσμένο ανάσκελα, να κρατά
τη μύτη του. Ο Γκράουπ, στο μεταξύ, είχε χάσει το ενδιαφέρον του
και τραβούσε ξανά την κορφή
του δέντρου όσο πιο μακριά μπορούσε.
«Καλά», έκανε πνιχτά ο Χάγκριντ καθώς σηκωνόταν. Με το ένα χέρι
πίεΖε σφιχτά τη ματωμένη
μύτη του ενώ στο άλλο κρατούσε ακόμη τη βαλλίστρα. «Φτάνει που τον
γνωρίσατε... θα σας ξέρει
αν ξανάρθετε... Ωραία». Κοίταξε τον Γκράουπ, που τραβούσε τώρα το
πεύκο με μια έκφραση
απέραντης ευχαρίστησης στο ολοστρόγγυλο γκρίΖωπό πρόσωπο του οι
ρίΖες έιρίΖαν καθώς
έβγαιναν από το χώμα. «ΝομίΖω ότι αρκεί για σήμερα», απεφάνθη στη
συνέχεια. «Λοιπόν...
γυρίσουμε;»
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έγνεψαν καταφατικά. Ο Χάγκριντ στήριξε
στον ώμο τη βαλλίστρα του και προπορεύτηκε, σφίγγοντας με τα
δυο δάχτυλα τη μύτη του.
Για λίγη ώρα κανείς τους δε μίλησε ούτε κι όταν άκουσαν έναν
εκκωφαντικό πάταγο που σήμαινε
ότι ο Γκράουπ ξερίΖωσε τελικά το πεύκο. Το πρόσωπο της Ερμιόνης
ήταν ωχρό και τα
χαρακτηριστικά της τραβηγμένα. Ο Χάρι δεν έβρισκε τίποτα να πει.
Τι θα γινόταν αν ανακάλυπτε
κανείς ότι ο Χάγκριντ είχε κρύψει ένα γίγαντα στο Απαγορευμένο
Δάσος; Κι αυτός του
υποσχέθηκε ότι ο Ρον, η Ερμιόνη κι ο ίδιος θα συνέχιΖαν τις
τραγικά μάταιες προσπάθειες του
φίλου τους να τον εκπολιτίσει. Πώς ήταν δυνατόν ακόμη κι ο
Χάγκριντ, που διέθετε μιαν
απεριόριστη ιικανότητα να αυταπατάται ότι τα φοβερότερα τέρατα
ήταν άκακα κι αξιαγάπητα σαν
αρνάκια, να φαντάΖεται ότι θα κατόρθωνε ποτέ ο Γκράουπ να
συγχρωτιστεί
με ανθρώπους;
«Σταθείτε», είπε ξαφνικά ο Χάγκριντ, καθώς ο Χάρι και η Ερμιόνη,
που έρχονταν ξοπίσω του,
πάσχίΖαν να διασχίσουν μια πυκνή συστάδα πολυγόνατων. Τράβηξε ένα
βέλος από τη φαρέτρα
που κρεμόταν στον ώμο του και το πέρασε στη βαλλίστρα.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη ύψωσαν τα ραβδιά τους τώρα που είχαν
σταματήσει, άκουγαν κι αυτοί
κινήσεις από κάπου εκεί κοντά.
«Μα την πίστη μου», ψιθύρισε ο Χάγκριντ.
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«Δε σου έχω πει, Χάγκριντ», ακούστηκε μια βαθιά αντρική φωνή, «πως
δεν είσαι πια
ευπρόσδεκτος στα μέρη μας;»
Είδαν να έρχεται προς το μέρος τους το γυμνό κορμί ενός άντρα που
αιωρούνταν θαρρείς στο
πράσινο ημίφως κι ύστερα, παρατήρησαν ότι από τη μέση και κάτω
ήταν ένα σκουροκάστανο
άλογο. Ο κένταυρος αυτός είχε περήφανο κεφάλι με τονισμένα
Ζυγωματικά και μακριά μαύρα
μαλλιά. Ήταν κι αυτός οπλισμένος σαν τον Χάγκριντ-στον ώμο του
κρεμόταν μια φαρέτρα γεμάτη
βέλη κι ένα μεγάλο τόξο.
«Τι κάνεις, Μαγκόριαν;» είπε νευρικά ο Χάγκριντ.
Τα δέντρα πίσω από τον κένταυρο θρόισαν κι εμφανίστηκαν άλλοι
τέσσερις-πέντε κένταυροι. Ο
Χάρι αναγνώρισε τον Μπέιν, με το σκουρόχρωμο κορμί και τα μαύρα
γένια, που είχε συναντήσει
πριν από τέσσερα χρόνια, την ίδια νύχτα που γνώρισε και τον Φιρέντσε. Ο Μπέιν δεν έδειξε
κανένα σημάδι πως τον αναγνώρισε.
«Αχά», έκανε απειλητικά και στράφηκε στον Μαγκόριαν. «Νομί-Ζω ότι
συμφωνήσαμε τι θα
κάνουμε αν ξαναπατήσει αυτός ο άνθρωπος στο δάσος...;»
638
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«Α, τώρα έγινα "αυτός ο άνθρωπος", ε;» νευρίασε ο Χάγκριντ.
«Επειδή σας εμπόδισα να κάνετε
φόνο;»
«Δεν είχες καμιά δουλειά να ανακατευτείς, Χάγκριντ», απάντησε ο
Μαγκόριαν. «Δεν ξέρεις τις
συνήθειες μας ούτε τους νόμους μας. Ο Φιρέντσε μας πρόδωσε και μας
ατίμασε».
«Δεν ξέρω από πού το συμπεραίνετε αυτό», είπε εκνευρισμένος ο
Χάγκριντ. «Το μόνο που έκανε
ήταν να βοηθήσει τον Ντάμπλντορ...»
«Ο Φιρέντσε έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των ανθρώπων»,
πετάχτηκε ένας ΓΚΡΙΖος με
τραχύ, αργασμένο πρόσωπο.
«Υπηρεσία!» επανέλαβε δηκτικά ο Χάγκριντ. «Μια χάρη έκανε στον
Ντάμπλντορ κι εσείς...»
«Πουλάει στους ανθρώπους τις γνώσεις και τα μυστικά μας», εξήγησε
σιγανά ο Μαγκόριαν.
«Είναι ασυγχώρητο το έγκλημα του».
«Αφού το λες εσύ», ανασήκωσε τους ώμους του ο Χάγκριντ, «αλλά εγώ
προσωπικά νομίΖω ότι
κάνετε πολύ μεγάλο λάθος...»
«Ξανάρθες, άνθρωπε, στο δάσος μας ενώ σε προειδοποιήσαμε...»
άρχισε ο Μπέιν.
για να σου πω», θύμωσε ο Χάγκριντ. «Δεν είναι Ιδιοκτησία σας το
δάσος και δε θα κάνετε
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κουμάντο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει...» «Ούτε εσύ κάνεις
κουμάντο, Χάγκριντ», αποκρίθηκε
ήρεμα ο Μαγκόριαν. «Σήμερα θα σε αφήσω να περάσεις, γιατί έχεις
μαΖί" σου τα μικρά σου...»
«Δεν είναι δικά του!» τον διέκοψε περιφρονητικά ο Μπέιν. «Είναι
μαθητές του σχολείου,
Μαγκόριαν! Σίγουρα έχουν επωφεληθεί ήδη από τη διδασκαλία του
προδότη Φιρέντσε».
«Δεν έχει σημασία», είπε ατάραχος ο Μαγκόριαν, «η σφαγή πουλαριών
είναι βαρύ έγκλημα δεν
αγγίσουμε τους αθώους. Σήμερα, Χάγκριντ, μπορείς να περάσεις. Αλλά
από δω και στο εξής,
κρατήσου μακριά από τα μέρη μας. Απ' τη στιγμή που βοήθησες τον
Φιρέντσε να μας ξεφύγει,
έχασες τη φιλία των κενταύρων».
«Αν νομίζεις ότι θα με διώξουν από το δάσος μερικά άχρηστα
μουλάρια σαν εσάς, είσαι πολύ
γελασμένος!» φώναξε ο Χαγκριντ.
«Χάγκριντ», παρενέβη με διαπεραστική, τρομαγμένη φωνή η Ερμιόνη
καθώς ο Μπέιν κι ο
γκρίΖος κένταυρος χτυπούσαν θυμωμένα στο χώμα τις οπλές τους,
«πάμε να φύγουμε, σε
παρακαλώ!»
Ο Χάγκριντ προχώρησε ένα βήμα, αλλά η βαλλίστρα του ήταν ακόμη
σηκωμένη και τα μάΤΙα του
καρφωμένα απειλητικά στον Μα-νκόριαν.
«Ξέρουμε τι κρύβεις μες στο δάσος, Χάγκριντ!» φώναξε ο Μαγκόριαν,
καθώς απομακρύνονταν οι
κένταυροι. «Κι εξαντλΕΊΤΑι η ανοχή μας!»
Ο Χάγκριντ γύρισε, έτοιμος να του ορμήσει.
«θα τον ανεχτείτε όσο θα μείνει εδώ, το δάσος είναι δικό του όσο
και δικό σας!» φώναξε, ενώ τα
δυο παιδιά τον έσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη προς την αντίθετη
κατεύθυνση απ' τον Μαγκόριαν. ΒραΖοντας από θυμό έσκυψε να δει και ξαφνιάστηκε μόλις
κατάλαβε πως τον έσπρωχναν
δεν είχε νιώσει τίποτα. «Ησυχάστε, παιδιά», τους είπε συνεχίζοντας
το δρόμο του, ενώ ο Χάρι και
η Ερμιόνη τον ακολουθούσαν λαχανιασμένοι. «Μα τι μουλάρια, μα την
πίστη μου!»
«Χάγκριντ», είπε κοντανασαίνοντας η Ερμιόνη καθώς απέφευγε τις
τσουκνίδες που είχαν
συναντήσει και προηγουμένως, «αφού οι κένταυροι δε θέλουν
ανθρώπους μες στο δάσος, πώς
θα ερχόμαστε εγώ κι ο Χάρι...»
«Δεν άκουσες τι είπε;» την καθησύχασε ο Χάγκριντ. «Δεν πειρά-Ζουν
τα πουλάρια... ε... τα παιδιά
ήθελα να πω. Κι άλλωστε, δε θα μας κάνουν αυτοί κουμάντο».
«Αρκεί η προσπάθεια», μουρμούρισε ο Χάρι, όταν η κοπέλα τον
κοίταξε απελπισμένη.
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Βγήκαν επιτέλους στο μονοπάτι και, ύστερα από δέκα λεπτά, τα
δέντρα άρχισαν να αραιώνουν
τώρα διακρίνονταν κομμάτια γαλανού ουρανού ενώ από μακριά
ακούγονταν φωνές κι
επευφημίες.
«Λέτε να μπήκε κι άλλο γκολ;» ρώτησε ο Χάγκριντ σταματώντας στο
καταφύγιο των δέντρων,
όταν εμφανίστηκε μπροστά τους το στάδιο του κουίντιτς. «Ή έληξε ο
αγώνας;»
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκε με δυστυχισμένο ύφος η Ερμιόνη. Ο Χάρι
πρόσεξε πως είχε τα χάλια
της τα μαλλιά της ήταν γεμάτα φρύγανα και φύλλα, ο μανδύας της
σκισμένος σε κάμποσα σημεία,
το πρόσωπο και τα μπράτσα της γεμάτα γρατζουνιές. Σίγουρα κι ο
ίδιος δε βρισκόταν σε
καλύτερη κατάσταση.
«Εγώ λέω ότι έληξε!» δήλωσε ο Χάγκριντ μισοκλείνοντας τα ματιά
καθώς κοίταΖε το στάδιο.
«Κοιτάξτε... άρχισαν να φεύγουν... Αν βιαστείτε, θα ανακατευτείτε
με τον κόσμο και δε θα
καταλάβει κανείς πως λείψατε!»
«Καλή ιδέα», συμφώνησε ο Χάρι. «Λοιπόν... τα ξαναλέμε, Χά-γκριντ».
640
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«Δεν το πιστεύω», ει"πε η Ερμιόνη με φωνή που έτρεμε, μόλις
απομακρύνθηκαν από τον
Χάνκριντ. «Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω».
«Ηρέμησε».
«Να ηρεμήσω;» φώναξε. «Ένας γίγαντας στο δασός! Κι εμείς
υποτίθεται, πρέπει να του κάνουμε
και μάθημα! Φυσικά υπό την πρόύπόθεση ότι θα καταφέρουμε να
περάσουμε Ζωντανοί από τους
αιμοβόρους κενταύρους! Δεν-το-πιστεύω!»
«Προς το παρόν, δε χρειάΖεται να κάνουμε τίποτα!» προσπάθησε να
την καλμάρει ο Χάρι με
σιγανή φωνή, καθώς τρύπωναν σε ένα μπουλούκι μαθητών του Χάφλπαφλ
που επέστρεφαν στο
κάστρο. «Μας το Ζήτησε μόνο για την περίπτωση που θα τον απολύσουν
κι αυτό μπορεί να μη
γίνει ποτέ».
«'Έλα τώρα, Χάρι!» έκανε θυμωμένη η Ερμιόνη και σταμάτησε απότομα.
Όσοι έρχονταν από
πίσω της αναγκάστηκαν να την παρακάμψουν. «Δεν τη γλιτώνει με
τίποτα την απόλυση αν και,
ειλικρινά, ύστερα από αυτά που είδαμε, ποιος θα αδικήσει την
Αμπριτζ;»
Ο Χάρι την αγριοκοίταξε τα μάτια της γέμισαν δάκρυα.
«Δεν το εννοούσες αυτό που είπες», της ψιθύρισε.
«Όχι... εντάξει... δεν το εννοούσα», παραδέχτηκε εκείνη
σφουγκίΖοντας θυμωμένη τα μάτια της.
«Αλλά γιατί επιμένει να κάνει τη Ζωή του δύσκολη... τη Ζωή μας;»
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«Δεν ξέρω...»
«Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας
Ευχαριστούμε από τα βάθη
της καρδιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας».
«Δε θα πάψουν επιτέλους να λένε αυτό το ηλίθιο τραγούδι;» είπε με
δυστυχισμένο ύφος η
Ερμιόνη. «Αρκετά δε μας δούλεψαν;» Ένα μεγάλο κύμα μαθητών ερχόταν
από το γήπεδο. «Πάμε
μέσα πριν πέσουμε πάνω στους Σλίθεριν», τον παρακίνησε η Ερμιόνη.
«Ο Ρον Ουέσλι τα σουτ τους θα τα πιάσει Ο Ρον Ουέσλι ποτέ δε θα τα
χάσει Κι εμείς, οι
Γκρίφιντορ, πετάμ' απ' τη χαρά μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς
μας».
«Ερμιόνη...» είπε αργόσυρτα ο Χάρι.
Το τραγούδι δυνάμωνε, όμως δεν ακουγόταν από το πλήθος με τα
πράσινα κι ασημιά χρώματα
του Σλίθεριν, αλλά από μια χρυσο-κόκκινη μάΖα ανθρώπων που
κατευθύνονταν αργά προς το
κάστρο, σηκώνοντας στα χέρια μια μοναχική φιγούρα.
«Ο Ρον Ουέσλι τη νίκη θα χαρίσει Κανένα σουτ τους να περάσει δε θ'
αφήσει Ευχαριστούμε από
τα βάθη της καρδιάς μας Ο Ρον Ουέσλι είν' ο βασιλιάς μας».
«Λες;» ρώτησε πνιχτά η Ερμιόνη.
«ΝΑΙ!» φώναξε ο Χάρι.
«ΧΑΡΙ! ΕΡΜΙΟΝΗ!» κραύγασε τότε πανευτυχής ο Ρον, κραδαίνοντας στον
αέρα το ασημένιο
κύπελλο του κουίντιτς. «ΝΙΚΗΣΑΜΕ! ΝΙΚΗΣΑΜΕ!»
Οι δυο φίλοι του του χαμογέλασαν πλατιά καθώς περνούσε. Στην πόρτα
του κάστρου
επικρατούσε συνωστισμός και το κεφάλι του Ρον χτύπησε στο
υπέρθυρο, αλλά τα παιδιά
συνέχισαν να τον κρατούν στους ώμους τους. Το πλήθος μπήκε
τραγουδώντας στο χολ της
εισόδου και χάθηκε από τα μάτια τους. Ο Χάρι και η Ερμιόνη τους
κοίταΖαν καθώς
απομακρύνονταν, χαμογελώντας ευτυχισμένοι μέχρι που έσβησε το
τραγούδι. Ύστερα
στράφηκαν ο ένας στον άλλο και τα χαμόγελα πάγωσαν.
«Ας μην του πούμε σήμερα τα νέα», πρότεινε ο Χάρι.
«Ναι, ναι, σωστά», συμφώνησε απελπισμένη η Ερμιόνη. «Δε βιάΖομαι».
Ανέβηκαν μαΖί" τη σκάλα. Στην είσοδο κοντοστάθηκαν και κοίταξαν
ενστικτωδώς το δάσος. Ίσως
να ήταν της φαντασίας του, αλλά ο Χάρι νόμισε πως είδε, πέρα στο
βάθος, να τινάΖεται στον ουρανό ένα σμάρι πουλιά, λες και μόλις ξεριζώθηκε το δέντρο όπου
είχαν φωλιάσει.
643
Κοινά Διπλώματα Μαγείας
Ηταν τόση η ευφορία του Ρον που βοήθησε το Γκρίφιντορ να πάρει το
κύπελλο του κουίντιτς,
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ώστε δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σε τίποτα την άλλη μέρα. Ήθελε
να συΖητά μόνο για τον
αγώνα. Έτσι ο Χάρι και η Ερμιόνη δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν μια
ευκαιρία να του μιλήσουν
για τον Γκράουπ. Όχι ότι κατέβαλαν και ιδιαίτερες προσπάθειες
κανένας τους δεν ήθελε να
προσγειώσει στην πραγματικότητα τον Ρον, και μάλιστα τόσο ανώμαλα.
Καθώς ήταν άλλη μια
ωραία Ζεστή μέρα, τον έπεισαν να κάνουν τις επαναλήψεις τους στην
οξιά δίπλα στη λίμνη, όπου
υπήρχαν λιγότερες πιθανότητες να κρυφακούσει κάποιος απ' ότι στο
εντευκτήριο. Στην αρχή, ο
Ρον δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα —απολάμβανε να τον χτυπά στην
πλάτη κάθε μαθητής του
Γκρίφιντορ που περνούσε δίπλα του, για να μην αναφέρουμε το Ο Ρον
Ουέσλι ειν' ο βασιλιάς μας
που ακουγόταν κάθε τόσο —, αλλά τελικά συμφώνησε ότι θα του έκανε
καλό λίγος καθαρός
αέρας.
Κάθισαν στη σκιά της οξιάς κι άνοιξαν τα βιβλία τους, ενώ ο Ρον
αφηγούνταν για πολλοστή φορά
την πρώτη του απόκρουση στον αγώνα.
«θέλω να πω, είχα φάει ήδη ένα από τον Ντέιβις και δεν ήταν το
ηθικό μου και στην καλύτερη
κατάσταση αλλά, δεν ξέρω, καθώς ερχόταν προς το μέρος μου ο
Μπράντλι, που είχε ξεφυτρώσει
από το πουθενά, σκέφτηκα: Μπορείς! Κι είχα μόνο ένα δευτερόλεπτο
να αποφασίσω προς τα
πού έπρεπε να πετάξω, ξέρετε, γιατί έδειχνε να σημαδεύει το δεξιό
τέρμα — δηλαδή το δεξιό για
μένα, για κείνον το αριστερό—, ωστόσο είχα ένα παράξενο προαίσθημα
ότι
μπλόφαρε, έτσι το ρίσκαρα και πέταξα προς τα αριστερά —για κείνον
δεξιά— και... είδατε τι
έγινε», συμπλήρωσε σεμνά σπρώχνοντας πίσω τα μαλλιά του, έτσι που
να δείχνουν σαν να τα
ανακάτεψε ο αέρας, ενώ γύριΖε να δει αν τον άκουσαν κάτι
τριτοετείς από το Χάφλπαφλ που
κάθονταν λίγο πιο πέρα. «Κι έπειτα, πέντε λεπτά αργότερα που ήρθε
προς την εστία ο
Τσάμπερς... Τι;» Άφησε τη φράση του στη μέση, βλέποντας την
έκφραση του Χάρι. «Γιατί χαμογελάς;»
«Δε χαμογελάω», απάντησε βιαστικά ο Χάρι κι έσκυψε στις σημειώσεις
του μαθήματος
μεταμορφώσεων, διώχνοντας κάθε έκφραση από το πρόσωπο του. Η
αλήθεια ήταν πως ο Ρον
του θύμιΖε έντονα έναν άλλο παίκτη της ομάδας του Γκρίφιντορ, που
ανακάτωνε τα μαλλιά του
κάτω από το ίδιο δέντρο. «Απλώς χαίρομαι που νικήσαμε, αυτό είναι
όλο».
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«Ναι, νικήσαμε», είπε αργόσυρτα ο Ρον, προφέροντας με απόλαυση τις
λέξεις. «Είδες τα μούτρα
της Τσανγκ, όταν της άρπαξε τη χρυσή μπάλα η Τζίνι κάτω από τη
μύτη της;»
«Σίγουρα θα έβαλε τα κλάματα», σχολίασε σκυθρωπά ο Χάρι.
«Ναι... αν και μάλλον από τα νεύρα της...» Μια ελαφριά σκιά
εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ρον.
«Αλλά θα την είδες, φαντάΖΟ-μαι, να κλοτσά το σκουπόξυλό της όταν
προσγειώθηκε;»
«Ε...» έκανε ο Χάρι.
«Βασικά... όχι, Ρον», μπήκε στη μέση η Ερμιόνη και, με ένα βαθύ
αναστεναγμό, άφησε το βιβλίο
της και τον κοίταξε απολογητικά. «Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που
είδαμε ο Χάρι κι εγώ απο τον
αγώνα ήταν το πρώτο γκολ του Ντέιβις».
Τα επιμελώς ατημέλητα μαλλιά του Ρον μαράθηκαν θαρρείς από
απογοήτευση. «Δε με είδατε;»
ρώτησε ξεψυχισμένα κοιτώντας μια τον έναν και μια την άλλη. «Δε με
είδατε να κάνω όλες αυτές
τις αποκρούσεις;»
«Όχι...» μουρμούρισε η Ερμιόνη απλώνοντας διαλλακτικά το χέρι της.
«Αλλά δε θέλαμε να
φύγουμε, Ρον. Αναγκαστήκαμε!»
«Αλήθεια;» είπε ο Ρον που είχε αρχίσει να κοκκινίΖει. «Πώς
δηλαδή;»
«Μας φώναξε ο Χάγκριντ», εξήγησε ο Χάρι. «Αποφάσισε να μας πει
γιατί είναι γεμάτος πληγές
από τότε που γύρισε από τους γίγαντες. Ήθελε να τον ακολουθήσουμε
στο δάσος και δεν είχαμε
άλλη επιλογή, τον ξέρεις δα... Μας πήρε λοιπόν...»
644
Μέσα σε πέντε λεπτά του είχαν αφηγηθεί όλη την ιστορία κι όταν
τελείωσαν, η αγανάκτηση του
Ρον είχε δώσει τη θέση της στη δυσπιστία.
«Έφερε μαζί του ένα γίγαντα και τον έκρυψε στό δάσος;»
«Ναι», απάντησε κατσουφιασμένος ο Χάρι.
«Όχι», αντέτεινε ο Ρον λες και, διαψεύδοντας το, θα έπαυε να
ισχύει. «Αποκλείεται».
«Και όμως, τον έφερε», Βεβαίωσε η Ερμιόνη. «Ο Γκράουπ έχει μπόι
γύρω στα πέντε μέτρα, του
αρέσει να ξερίΖωνει τεράστια πεύκα και με ξέρει ως...» ρουθούνισε
περιφρονητικά «...Έρμι».
Ο Ρον γέλασε νευρικά.
«Κι ο Χάγκριντ θέλει να...;»
«Ναι, να του μάθουμε αγγλικά», εξήγησε ο Χάρι.
«Του 'στρίψε», μουρμούρισε αποσβολωμένος ο Ρον.
«Σίγουρα», συμφώνησε εκνευρισμένη η Ερμιόνη, καθώς γύριΖε σελίδα
στο Οδηγός
μεταμορφώσεων για προχωρημένους. Αφού αγριοκοίταξε μια σειρά
εικόνες που έδειχναν μια
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κουκουβάγια να μεταμορφώνεται σε κιάλια της όπερας, πρόσθεσε:
«Αρχίζωo να το πιστεύω κι
εγώ. Αλλά, δυστυχώς, μας έβαλε να του το υποσχεθούμε».
«Δε θα τηρήσετε την υπόσχεση σας, είναι πολύ απλό», δήλωσε
αποφασιστικά ο Ρον. «θέλω να
πω... έχουμε τις εξετάσεις κι είμαστε ήδη στο παρά τόσο», έδειξε
με το δείκτη και τον αντίχειρα,
φέρνοντας τους τόσο κοντά που αγγίΖονταν σχεδόν, «να μας
αποβάλουν. Κι άλλωστε... θυμάστε
τον Νόρμπερτ; θυμάστε τον Αραγκόγκ; Πότε δε βρήκαμε τον μπελά μας
όταν ανακατευτήκαμε με
τα αγαπημένα τέρατα του Χάγκριντ;»
«Το ξέρω αλλά... του το υποσχεθήκαμε», ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Ο Ρον έστρωσε τα μαλλιά του με ύφος συλλογισμένο.
«Κοιτάξτε», αναστέναξε. «Ο Χάγκριντ δεν απολύθηκε ακόμη. Αφού
γλίτωσε μέχρι τώρα, ίσως
γλιτώσει μέχρι το τέλος της χρονιάς, οπότε δε θα χρειαστεί να
ανοίξουμε παρτίδες με τον
Γκράουπ».
Το πάρκο του κάστρου έλαμπε στο ηλιόφως σαν φρεσκοΖωγραφι-σμένη
τοπιογραφία- ο
ασυννέφιαστος ουρανός χαμογελούσε στην ακύμαντη, στραφταλιστή
λίμνη η σατινένια χλόη
αναριγούσε στο γλυκό αεράκι. Είχε έρθει ο ιούνιος αλλά για τους
πεμπτοετείς αυτό σήμαινε μόνο
ένα πράγμα: έφτασαν οι εξετάσεις.
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Οι καθηγητές τους δεν τους έβαΖαν πια εργασίες. Τα μαθήματα τους
ήταν αφιερωμένα σε
επαναλήψεις των θεμάτων που έκριναν οι καθηγητές ότι μπορεί να
έπεφταν στις εξετάσεις. Αυτή
η πυρετώδης ατμόσφαιρα είχε διώξει από το μυαλό του Χάρι σχεδόν τα
πάντα εκτός από τα
ΚΔΜ, αν και μερικές φορές, την ώρα του μαθήματος των φίλτρων,
αναρωτιόταν αν ο Λούπιν είχε
μιλήσει στον Σνέιπ, αν του είχε πει ότι έπρεπε να συνεχίσει τα
μαθήματα σφραγισματι-κής στον
Χάρι. Αν ναι, ο Σνέιπ σίγουρα τον αγνόησε όπως αγνοούσε τώρα και
τον Χάρι. Άλλο που δεν
ήθελε αυτός του έφτανε το άγχος των εξετάσεων, δε χρειαΖόταν
πρόσθετα μαθήματα με τον
Σνέιπ. Προς μεγάλη του ανακούφιση, η Ερμιόνη ήταν τόσο
απορροφημένη από τη μελέτη της
που είχε πάψει να τον πιλατεύει για τη σφρα-γισματική μουρμούραγε
μονάχη της κι είχε μέρες να
πλέξει ρούχα για τα ξωτικά.
Δεν ήταν η μόνη που φερόταν περίεργα όσο πλησίαΖαν οι εξετάσεις. Ο
Έρνι Μακμίλαν είχε
αποκτήσει την εκνευριστική συνήθεια να ανακρίνει τους άλλους για
τις μεθόδους που ακολουθού-
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σαν στη μελέτη τους.
«Πόσες ώρες διαβάΖεις την ημέρα;» ρώτησε με μια παρανόίκή λάμψη
στα μάτια τον Χάρι και τον
Ρον, καθώς περίμεναν έξω από τα θερμοκήπια για το μάθημα
βοτανολογίας.
«Δεν ξέρω», είπε ο Ρον. «Μερικές».
«Περισσότερες ή λιγότερες από οκτώ;»
«Μάλλον λιγότερες», απάντησε θορυβημένος ο Ρον.
«Εγώ οκτώ», δήλωσε ο Έρνι φουσκώνοντας το στήθος του. «Οκτώ με
εννιά. Σηκώνομαι μία ώρα
πριν από το πρωινό. Οκτώ είναι ο μέσος όρος μου. Το σαββατοκύριακο
μπορεί να φτάσω και τις
δέκα. Τη Δευτέρα διάβασα εννιάμισι. Την Τρίτη δεν είχα τόσο καλή
απόδοση μόνο επτά κι ένα
τέταρτο. Αλλά την Τετάρτη...»
Προς μεγάλη ανακούφιση του Χάρι, η καθηγήτρια Σπράουτ τους έβαλε
τρεις τρεις στο
θερμοκήπιο, αναγκάΖοντας τον Έρνι να διακόψει την αγόρευση του.
Στο μεταξύ, ο Ντράκο Μαλφόι είχε βρει καινούργιο τρόπο να σπείρει
τον πανικό.
«Το θέμα δεν είναι τι ξέρεις», ακούστηκε να λέει δυνατά στον
Κράμπε και τον Γκόιλ έξω από την
αίθουσα των φίλτρων, λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις, «αλλά
ποιον ξέρεις. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι χρόνια φίλος με την πρόεδρο της εξεταστικής επι646
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τροπής, τη γριά ΓκριΖέλντα Μάρτσμπανκς. Την καλούμε για φαγητό στο
σπίτι μας κι όλα τα
σχετικά...»
«Λετε να είναι αλήθεια;» ψιθύρισε αναστατωμένη η Ερμιόνη στον Χάρι
και τον Ρον.
«Κι αν είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», απάντησε
κατσουφιασμένος ο Ρον.
«Εγώ δεν το πιστεύω», ψιθύρισε πίσω τους ο Νέβιλ. «Γιατί η
ΓκριΖέλντα Μάρτσμπανκς είναι
φιλενάδα της γιαγιάς μου και δεν ανέφερε ποτέ τους Μαλφόι».
«Πώς είναι, Νέδιλ;» ρώτησε ευθύς η Ερμιόνη. «Αυστηρή;»
«Βασικά, μοιάΖει με τη γιαγιά», είπε με πνιχτή φωνή ο Νέβιλ.
«Πάντως, δε θα Βγεις χαμένος που την ξέρεις», τον ενθάρρυνε ο Ρον.
«Δε νομίσω πως θ' αλλάξει κάτι», είπε με δυστυχισμένο ύφος ο
Νέβιλ. «Η γιαγιά λέει συνέχεια
στην καθηγήτρια Μάρτσμπανκς ότι δεν έχω τα προσόντα του μπαμπά
μου... γνωρίσατε τη γιαγιά
μου στον "Άγιο Μάννκο" κι έτσι...»
Ο Νέβιλ έσκυψε το κεφάλι του. Ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη
κοιτάχτηκαν αλλά δεν ήξεραν τι να
πούνε. Ήταν η πρώτη φορά που ανέφερε ο Νέβιλ τη συνάντηση τους στο
νοσοκομείο των μάγων.
Στο μεταξύ, ανάμεσα στους μαθητές του πέμπτου και του έβδομου
έτους ανθούσε η μαύρη αγορά
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βοηθημάτων για την αυτοσυγκέντρωση, την πνευματική ευστροφία και
διαύγεια. Ο Χάρι και ο Ρον
μπήκαν στον πειρασμό να αγοράσουν ένα μπουκάλι Εγκεφαλικό Ελιξίριο
του Μάγου Μπαρούφιο,
που τους πρόσφερε ένας μαθητής του έκτου έτους από το Ράβενκλοου,
ο Έντι Καρμάικλ τους
ορκίστηκε ότι χάρη σε αυτό είχε πάρει εννέα Εύγε στα ΚΔΜ του
προηγούμενου καλοκαιριού και
τους έδινε μισό λίτρο μόνο με δώδεκα γαλέρες. Ο Ρον διαβεβαίωσε
τον Χάρι ότι θα του
εξοφλούσε τις έξι γαλέρες αμέσως μόλις τελείωνε το σχολείο κι
έπιανε δουλεία, μα πριν
προλάβουν να κλείσουν τη συμφωνία, η Ερμιόνη κατάσχεσε το μπουκάλι
από τον Καρμάικλ και
άδειασε το περιεχόμενο του στη λεκάνη της τουαλέτας.
«θέλαμε να το αγοράσουμε, Ερμιόνη!» της έβαλε τις φωνές ο Ρον.
«Μην είσαι Βλάκας», τον αποπήρε εκείνη. «Δεν πας καλύτερα να
αγοράσεις σκόνη από
δρακόνυχο από τον Χάρολντ Ντινγκλ;»
«'Έχει σκόνη από δρακόνυχο ο Ντινγκλ;» εντυπωσιάστηκε ο Ρον
«Όχι πια», αποκρίθηκε η Ερμιόνη. «Την κατάσχεσα κι αυτήν. Πρέπει
να ξέρεις ότι όλα αυτά τα
σκευάσματα είναι άχρηστα».
«Το δρακόνυχο είναι πολύ αποτελεσματικό!» διαφώνησε ο Ρον. «Λένε
ότι κάνει απίστευτα
πράγματα- τονώνει κι αναΖωογονεί το μυαλό που, για λίγες ώρες,
κόβει σαν ξυράφι... Αχ, βρε
Ερμιόνη, δώσ' μου λίγη σκόνη, αποκλείεται να με βλάψει...»
«Η συγκεκριμένη θα σε βλάψει», είπε αυστηρά η Ερμιόνη. «Την
εξέτασα και ξέρεις τι βρήκα πως
είναι; Αποξηραμένες κουτσουλιές σουσουράδας».
Μόλις το άκουσαν αυτό ο Χάρι και ο Ρον, έχασαν κάθε διάθεση να
δοκιμάσουν φίλτρα που
προκαλούν πνευματική διέγερση.
Στο επόμενο μάθημα μεταμορφώσεων, τους έδωσαν το πρόγραμμα των
εξετάσεων και τις
λεπτομέρειες της διαδικασίας.
«Όπως βλέπετε», άρχισε να εξηγεί η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ενώ
αντέγραφαν από τον
πίνακα τις ημερομηνίες και τις ώρες, «τα διαγωνίσματα καλύπτουν
δύο συνεχόμενες βδομάδες,
θα δίνετε γραπτές εξετάσεις το πρωί και προφορικές το απόγευμα.
Εκτός βέβαια από την
αστρονομία, όπου θα εξεταστείτε νύχτα.
»Και τώρα, πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι τα γραπτά σας έχουν
δεθεί με τα ισχυρότερα
ξόρκια κατά της αντιγραφής. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε μαζί σας
πένες αυτόματης
απάντησης, καθώς και σφαίρες μνήμης, μανσέτες με σκονάκια και
μελάνι αυτόματης διόρθωσης.
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Δυστυχώς, κάθε χρόνο υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής που νομίσει
ότι μπορεί να παραβιάσει
τους κανονισμούς της εξεταστικής επιτροπής. ΕλπίΖω φέτος να μην
είναι από το Γκρίφιντορ. Η
καινούργια μας... διευθύντρια», η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ πρόφερε
τη λέξη με το ύφος που
έπαιρνε η θεία Πετούνια όταν προσπαθούσε να καθαρίσει ένα δύσκολο
λεκέ, «Ζήτησε από τους
υπεύθυνους καθηγητές των κοιτώνων να πληροφορήσουν τους μαθητές
τους ότι φέτος η
αντιγραφή θα τιμωρηθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα γιατί, φυσικά, τα
αποτελέσματα των
εξετάσεων θα έχουν αντίκτυπο στο νέο καθεστώς που επέβαλε η
διευθύντρια στο σχολείο...» Η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ αναστέναξε σιγανά- ο Χάρι είδε τα
ρουθούνια της σουβλερής μύτης
της να πεταρίΖουν. «Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να μη βάλετε τα
δυνατά σας. Πρέπει να
σκεφτείτε το μέλλον σας».
«Κυρία», είπε η Ερμιόνη σηκώνοντας το χέρι της, «πότε θα Βγουν τα
αποτελέσματα;»
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«θα λάβετε κουκουβάγια κάποια στιγμή μέσα στον ιούλιο», απάντησε η
καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ.
«Τέλεια», ψιθύρισε δυνατά ο Ντιν Τόμας, «δε χρειάΖεται να
ανησυχούμε μέχρι τις διακοπές».
Ο Χάρι φαντάστηκε τον εαυτό του σε έξι βδομάδες από τότε, να
κάθεται στο δωμάτιο του στην
οδό Πριβέτ και να περιμένει την κουκουβάγια με τη βαθμολογία του.
Αν μη τι αλλο, συλλογίστηκε
φέτος το καλοκαίρι θα λάβω τουλάχιστον μια κουκουβάγια.
Το πρώτο τους διαγώνισμα, στη θεωρία των ξορκιών, ήταν
προγραμματισμένο για τη Δευτέρα το
πρωί. Ο Χάρι συμφώνησε να κάνει ερωτήσεις στην Ερμιόνη μετά το
μεσημεριανό φαγητό της Κυριακής, αλλά το μετάνιωσε σχεδόν αμέσως ήταν φοβερά αγχωμένη και
του άρπαΖε το βιβλίο για
να ελέγξει αν απάντησε τέλεια, μέχρι που στο τέλος του κοπάνησε
στη μύτη τη σκληρή γωνία του
Επιτεύγματα στα ξόρκια.
«Γιατί δεν το κάνεις μόνη σου;» της είπε και της επέστρεψε
αποφασιστικά το βιβλίο με μάτια
βουρκωμένα απ' τον πόνο.
Στο μεταξύ, ο Ρον είχε βουλώσει με τα δάχτυλα τ' αφτιά του και
προσπαθούσε να καλύψει κενά
δύο χρόνων στα ξόρκια, κουνώντας βουβά τα χείλη του ο Σίμους
Μίλιγκαν, ξαπλωμένος ανάσκελα στο πάτωμα, έλεγε τον ορισμό του προσδιοριστικού ξορκιού, ενώ ο
Ντιν τον έλεγχε στο
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Εγχειρίδιο βασικής μαγείας, Τάξη Ε'. Τέλος, η Παρβάτι και η
Λάβεντερ εξασκούνταν στα κινητικά
ξόρκια, βάΖοντας τις μολυβοθήκες τους να κυνηγιούνται γύρω γύρω
στο τραπέΖι.
Εκείνο το βράδυ στο δείπνο δεν είχε κανείς όρεξη για κουβέντες. Ο
Χάρι και ο Ρον μίλησαν
ελάχιστα, αλλά έφαγαν με όρεξη μετά τη σκληρή μελέτη της ημέρας. Η
Ερμιόνη, αντίθετα, άφηνε
κάθε τόσο το μαχαίρι και το πιρούνι της, έσκυβε κάτω από το τραπέΖι, άνοιγε τη σάκα της και
ψάρευε κάποιο βιβλίο για να ελέγξει έναν αριθμό ή ένα στοιχείο.
Κάποια στιγμή, ο Ρον άρχισε να
της λέει ότι πρέπει να αδειάσει το πιάτο της, αλλιώς δε θα
κοιμόταν καλά τη νύχτα, όταν της
γλίστρησε το πιρούνι από το χέρι κι έπεσε με πάταγο στο δάπεδο.
«Οχ...» είπε ξέπνοα, με τα μάτια καρφωμένα στην είσοδο της μεγάλης
τραπεΖαρίας. «Αυτοί είναι;
Αυτοί είναι οι εξεταστές;»
Ο Χάρι και ο Ρον γύρισαν να δουν. Στην πόρτα της τραπεΖαριας
στεκόταν η Άμπριτζ με μια μικρή
ομάδα υπερήλικων μάγων και μα
γισσών. Ο Χάρι διαπίστωσε με μεγάλη ευχαρίστηση ότι η διευθύΙντρια φαινόταν πολύ νευρική.
| «Πάμε να τους δούμε από κοντά;» πρότεινε ο Ρον. Ο Χάρι και η
Ερμιόνη έγνεψαν καταφατικά
και τα τρία παιδιά κατευθύνθηκαν προς τη δίφυλλη πόρτα της
τραπεΖαρίας. Μόλις πλησίασαν
στο κατώφλι, έκοψαν το βήμα και πέρασαν αργά δίπλα από τους
εξεταστές. Ο Χάρι σκέφτηκε ότι
η καθηγήτρια Μάρτσμπανκς πρέπει να ήταν η μικροσκοπική σκυφτή
μάγισσα, που είχε τόσο πολλές ρυτίδες ώστε το πρόσωπο της έμοιαΖε σαν να ήταν τυλιγμένο με
ιστούς αράχνης η Άμπριτζ
της μιλούσε με σεβασμό. Η καθηγήτρια
Μάρτσμπανκς πρέπει να βαριάκουε απαντούσε με πολύ δυνατή φωνή
στην Άμπριτζ παρόλο
που στέκονταν δίπλα δίπλα.
«Το ταξίδι ήταν καλό, πολύ καλό, το έχουμε κάνει άλλωστε άπειρες
φορές!» έλεγε ανυπόμονα.
«Τώρα τελευταία, δεν έχω μάθει νέα που Άλμπους Ντάμπλντορ!»
πρόσθεσε και κοίταξε ολόγυρα,
λες και περίμενε να τον δει να Βγαίνει από κάνα ντουλάπι. «Δεν
ξέρετε πού
;ίναι, έτσι;» «Δεν έχουμε ιδέα», αποκρίθηκε η Άμπριτζ ρίχνοντας
μιαν άγρια
ματιά στον Χάρι, στον Ρον και στην Ερμιόνη, που είχαν κοντοσταθεί
στη βάση της σκάλας, καθώς
ο Ρον καμωνόταν πως έδενε το κωρδόνι του παπουτσιού του. «Αλλά
τολμώ να πω ότι δε θα
αργήσει
να τον βρει το υπουργείο».
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«Πολύ αμφιβάλλω», σχολίασε η μικροσκοπική Μάρτσμηανκς, «αν [δε
θέλει ο ίδιος να τον βρούνε!
Ξέρω τι λέω... τον εξέτασα εγώ η [ίδια στις ΕΔΕΜ του στις
μεταμορφώσεις και στα ξόρκια... κι
έκανε
[πράγματα που δεν τα είχα ξαναδεί».
| «Ε... καλά...» είπε η καθηγήτρια Άμπριτζ καθώς ο Χάρι, ο Ρον κι
η Ερμιόνη ανέβαιναν όσο πιο
αργά μπορούσαν τη μαρμάρινη σκάλα. «Επιτρέψτε μου να σας συνοδεύσω
στο γραφείο των
καθηγητών. Σίγουρα θα θέλετε ένα φλιτζάνι τσάί μετά το ταξίδι».
Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Όλοι προσπαθούσαν να κάνουν επαναλήψεις
της τελευταίας στιγμής,
χωρίς μεγάλη επιτυχία όμως. Ο Χάρι ξάπλωσε νωρίς στο κρεβάτι, αλλά
του φάνηκε πως έμεινε
ξύπνιος Για ώρες. ΣυλλογιΖόταν τη συνάντηση για τον επαγγελματικό
του προσανατολισμό στο
γραφείο της ΜακΓκόναγκαλ καθώς και την οργισμένη δήλωση της ότι θα
τον βοηθούσε να γίνει
χρυσούχος, έστω κι αν ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έκανε. Τώρα
που έφτασαν τα
διαγωνίσματα, ευχόταν να είχε εκφράσει μια πιο εφικτή φιλοδοξία.
Ήξερε ότι δεν ήταν ο μόνος που ξαγρυπνούσε, μολονότι δε μίλαγε
κανείς μες στον κοιτώνα και,
στο τέλος, ένας ένας αποκοιμήθηκαν.
Την άλλη μέρα, στο πρωινό, κανένας πεμπτοετής δεν ήταν ομιλητικός.
Η Παρβάτι μουρμουρίΖε
ξόρκια μεσ' από τα δόντια της κάνοντας την αλατιέρα μπροστά της να
αναπηδάει, ενώ η Ερμιόνη
ξα-ναδιάβαΖε μια τελευταία φορά τα Επιτεύγματα στα ξόρκια τόσο
γρήγορα, που τα μάτια της
είχαν θολώσει. Στον Νέβιλ, από την άλλη, έπεφτε κάθε λίγο και
λιγάκι το πιρούνι του κι
αναποδογυρίΖε το βάζο με τη μαρμελάδα.
'Όταν απόφαγαν, οι μαθητές του πέμπτου και του έβδομου έτους
συγκεντρώθηκαν στο χολ της
εισόδου ενώ οι υπόλοιποι πήγαν στις τάξεις τους. Στη συνέχεια,
στις εννιά και μισή, τους
φώναξαν κατά τάξεις και τους ξαναπήγαν στη μεγάλη τραπεΖαρία τώρα
ήταν όπως ακριβώς την
είχε δει ο Χάρι στην κιβωτό των στοχασμών, τότε που έδινε
εξετάσεις ο πατέρας του, ο Σείριος
και ο Σνέιπ: τα τέσσερα τραπέΖια των κοιτώνων είχαν εξαφανιστεί
και στη θέση τους βρίσκονταν
πολλά θρανία όλα κοίταΖαν προς την έδρα των καθηγητών, όπου
στεκόταν η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Μόλις κάθισαν όλοι στις θέσεις τους, είπε: «Μπορείτε
να αρχίσετε». Στη στιγμή,
γύρισε μια τεράστια κλεψύδρα που βρισκόταν δίπλα της στο τραπέΖι,
όπου υπήρχαν επίσης
εφεδρικές πένες, μελανοδοχεία και περγαμηνές σε ρολό.
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Ο Χάρι αναποδογύρισε την περγαμηνή με τα θέματα, ενώ η καρδιά του
πήγαινε να σπάσει —
τρεις σειρές δεξιά του και τέσσερα καθίσματα μπροστά του, η
Ερμιόνη έγραφε ήδη. Διάβασε την
πρώτη ερώτηση: α) Γράψτε το ξόρκι και Β) Περιγράψτε την κίνηση του
ραβδίου που απαιτείται για
να πετάξει ένα αντικείμενο.
Ο Χάρι θυμήθηκε φευγαλέα ένα ρόπαλο που πέταξε στον αέρα και
προσγειώθηκε με δύναμη στο
χοντρό κεφάλι ενός ορεινού καλικάντΖαρου... μ' ένα αχνό χαμόγελο
έσκυψε στην περγαμηνή του
κι άρχισε να γράφει.
«Δεν ήταν και πολύ δύσκολα», είπε νευρικά η Ερμιόνη δύο ώρες
αργότερα στο χολ της εισόδου,
ενώ κρατούσε ακόμη την περγαμηνή με τα θέματα. «Στα ξόρκια
ευθυμίας θα μπορούσα να
γράψω καλύτερα αλλά η ώρα είχε περάσει. Βάλατε το αντιξόρκι για το
λόξιγκα; Δεν ήμουν
σίγουρη αν έπρεπε να το γράψω, σκέφτηκα μήπως θεωρηθεί
πλατειασμός. Και στην ερώτηση
23...»
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«Ερμιόνη», την έκοψε αυστηρά ο Ρον, «το 'χουμε ξαναπεί... δε
χρειάΖεται να κάνουμε
ανασκόπηση του διαγωνίσματος, αρκεί που το γράψαμε».
Οι πεμπτοετείς γευμάτισαν με το υπόλοιπο σχολείο (την ώρα του
μεσημεριανού
επανεμφανίστηκαν τα τέσσερα τραπέΖια) και στη συνέχεια τους
οδήγησαν σε μια μικρή αίθουσα
δίπλα στη μεγάλη τραπεΖαρία, όπου περίμεναν να τους φωνάξουν για
τα προφορικά. Τους
καλούσαν σε μικρές ομάδες με βάση το γράμμα με το οποίο άρχίΖε το
επώνυμο τους, ενώ αυτοί
που περίμεναν επαναλάμβαναν ξόρκια και εξασκούνταν στις κινήσεις
του ραβδιού, χτυπώντας
πότε πότε ο ένας τον άλλον, κατά λάθος, στην πλάτη ή στο μάτι.
Φώναξαν το όνομα της Ερμιόνης. Τρέμοντας εκείνη βγήκε από την
αίθουσα με τη Δάφνη
Γκρίνγκρας, τον Γκρέγκορι Γκόιλ και τον Άντονι Γκολντστάιν. Οι
ìαθητές που εξετάΖονταν δεν
επέστρεφαν στην αίθουσα, κι έτσι ο Χάρι και ο Ρον δεν είχαν ιδέα
πώς πήγε η Ερμιόνη.
«θα σκίσει, θυμάσαι που πήρε εκατόν δώδεκα τοις εκατό σε ένα τεστ
ξορκιών;» είπε ο Ρον.
Δέκα λεπτά αργότερα, ο καθηγητής Φλίτγουικ φώναξε: «Πάρκινσον
Πάνσι, Πάτιλ Πάντμα, Πάτιλ
Παρβάτι, Πότερ Χάρι».
«Καλή επιτυχία», ψιθύρισε ο Ρον.
Ο Χάρι μπήκε στην τραπεΖαρία κρατώντας τόσο σφιχτά το ραβδί, που
έτρεμε το χέρι του.
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«Ο καθηγητής Τόφτι είναι ελεύθερος, Πότερ», έκρωξε ο καθηγητής
Φλίτγουικ, που στεκόταν λίγο
πιο μέσα από το άνοιγμα της πόρτας. Έδειξε στον Χάρι τον πιο γέρο
και φαλακρό εξεταστή, που
καθόταν σε ένα τραπεΖάκι στην απέναντι γωνία, σε μικρή απόσταση
από την καθηγήτρια
Μάρτσμπανκς, η οποία εξέταΖε τον Μαλφόι.
«Πότερ, είπαμε;» μουρμούρισε ο καθηγητής Τόφτι. Συμβουλεύτηκε για
λίγο τις σημειώσεις του και
κοίταξε πάνω από τα ματογυάλια του τον Χάρι καθώς πλησίαΖε. «Ο
διάσημος Πότερ;»
Ο Χάρι είδε με την άκρη του ματιού του τον Μαλφόι να του ρίχνει
ένα ειρωνικό βλέμμα το
κρασοπότηρο που είχε σηκώσει στον αέρα έπεσε κι έσπασε. Ο Χάρι δεν
μπόρεσε να
συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Ο καθηγητής Τόφτι του το ανταπέδωσε
ενθαρρυντικά.
«Δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις τρακ», είπε με γεροντική φωνή που
έτρεμε. «Και τώρα, πάρε, σε
παρακαλώ, αυτή την αβγοθήκη και καν' τη να περιστραφεί σαν σβούρα
στον αέρα».
652
653
Γενικά ο Χάρι πίστευε ότι τα πήγε αρκετά καλά. Το ανυψωτικό ξόρκι
του ήταν σίγουρα πολύ
καλύτερο από του Μαλφόι, αν και στη συνέχεια μπέρδεψε τα λόγια του
ξορκιού αλλαγής
χρώματος με του αυξητικού, με αποτέλεσμα ο ποντικός που θα έκανε,
υποτίθεται, πορ-τοκαλή να
αρχίσει να φουσκώνει σαν μπαλόνι μέχρι ο Χάρι να διορθώσει το
λάθος του. Ευτυχώς, δεν ήταν
μπροστά η Ερμιόνη και δεν της είπε τίποτα μετά. Στον Ρον όμως το
είπε ο Ρον είχε μεταμορφώσει ένα πιάτο σε τεράστιο μανιτάρι χωρίς να καταλάβει κι ο ίδιος
πώς το κατάφερε.
Εκείνη τη νύχτα δεν είχαν χρόνο να χαλαρώσουν. Ανέβηκαν κατευθείαν
στο εντευκτήριο μετά το
δείπνο και άρχισαν να κάνουν επαναλήψεις για τις μεταμορφώσεις που
έγραφαν την επόμενη μέρα ο Χάρι ξάπλωσε στο κρεβάτι με το κεφάλι ΚΑΖαΝι από τα περίπλοκα
ξόρκια και τις θεωρίες.
Την άλλη μέρα, του 'πέσε ένα αντίστροφο ξόρκι που δε θυμόταν τον
ορισμό του, αλλά τα πήγε
ακόμη χειρότερα στα προφορικά. Τελικά, κατάφερε να εξαφανίσει
ολόκληρο το γκουάνα του, ενώ
η καημένη η Χάνα Άμποτ τα έχασε τελείως και πολλαπλασίασε τη
νυφίτσα της σε ένα κοπάδι
φλαμίγκο. Το αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί δέκα λεπτά η εξέταση για
να πιάσουν τα πουλιά και
να τα απομακρύνουν από την τραπεΖαρία.
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Την Τετάρτη διαγωνίστηκαν στη βοτανολογία- με εξαίρεση ένα μικρό
δάγκωμα από ένα
οδοντοφόρο γεράνι, ο Χάρι πίστευε πως τα πήγε αρκετά καλά.
Την Πέμπτη ήταν οι εξετάσεις στην άμυνα εναντίον των σκοτεινών
τεχνών. Εδώ, για πρώτη φορά,
ο Χάρι ήταν σίγουρος πως πέρασε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με τις
γραπτές ερωτήσεις και,
στην προφορική εξέταση, χάρηκε ιιδιαίτερα που εκτέλεσε όλα τα
αντιξόρκια και αμυντικά ξόρκια
μπροστά στην Άμπριτζ, η οποία παρακολουθούσε ψυχρά από την πόρτα
της μεγάλης
τραπεΖαρίας.
«Μπράβο!» αναφώνησε ο καθηγητής Τόφτι, που εξέταΖε πάλι τον Χάρι,
όταν έδιωξε ένα
μπόγκαρτ, εκτελώντας θαυμάσια ένα ξόρκι απομάκρυνσης. «Πάρα πολύ
καλά! Δε σε χρειάΖομαι
άλλο, Πότερ.. ή μάλλον...» Έσκυψε προς το μέρος του. «Άκουσα από
τον αγαπητό μου φίλο
Τιβέριο Όγκντεν ότι μπορείς να δημιουργήσεις προστάτη...; Για
ακόμη υψηλότερη βαθμολογία...»
Ο Χάρι ύψωσε το ραβδί του, κοίταξε κατάματα την Άμπριτζ και
φαντάστηκε ότι την απολύει.
«Καλώ τον προστάτη!»
Από τη μύτη του ραβδιού του ξεπετάχτηκε το ασημένιο ελάφι του που
διέσχισε μ' ελαφρύ
καλπασμό την τραπεΖαρία. Όλοι οι εξεταστές γύρισαν να το δούνε.
"Όταν διαλύθηκε σε μιαν
ασημιά αχλή, ο καθηγητής Τόφτι χτύπησε ενθουσιασμένος τα
ρυτιδωμένα, ρόζιασμένα χέρια του.
«Έξοχα!» είπε. «Πολύ καλά, Πότερ, μπορείς να πηγαίνεις!»
Στην πόρτα, καθώς ο Χάρι περνούσε δίπλα από την Άμπριτζ, τα
βλέμματα τους
διασταυρώθηκαν. Στο μεγάλο πλαδαρό στόμα της φτερούγιΖε ένα
μοχθηρό χαμόγελο, μα δεν τον
έμελε. Αν δεν έπεφτε έξω — και δε σκόπευε να το πει σε κανέναν για
την περίπτωση που
έπεφτε— μόλις είχε πάρει ένα ΚΔΜ με Εύγε.
Την Παρασκευή, ο Χάρι και ο Ρον είχαν κενό ενώ η Ερμιόνη
εξεταΖόταν γραπτώς στους
αρχαίους ρούνους. Καθώς είχαν ένα ολόκληρο σαββατοκύριακο μπροστά
τους, αποφάσισαν να
καθίσουν στο εντευκτήριο και να κάνουν ένα διάλειμμα από τις
επαναλήψεις. ΑνακλαδίΖονταν και
χασμουριόνταν δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο, απ' όπου έμπαινε το
Ζεστό καλοκαιρινό αεράκι,
ενώ έπαιΖαν μαγικό σκάκι. Ο Χάρι έβλεπε από μακριά τον Χάγκριντ να
κάνει μάθημα μπροστά
στο σπιτάκι του στις παρυφές του Απαγορευμένου Δάσους. Προσπαθούσε
να μαντέψει ποιο
μαγικό πλάσμα παρουσίαΖε —μάλλον μονόκερους, γιατί τα αγόρια
στέκονταν λίγο πιο πίσω όταν
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από το άνοιγμα του πορτρέτου της χοντρής κυρίας μπήκε η Ερμιόνη,
που άφρίΖε από το κακό
της.
«Πώς πήγαν οι ρούνοι;» ρώτησε ο Ρον καθώς τεντωνόταν μ' ένα
χασμουρητό.
«Μετέφρασα λάθος το ixBdz», αποκρίθηκε θυμωμένη η Ερμιόνη.
«Σημαίνει συνεργασία αλλά το
μπέρδεψα με το αϊχβοΖ, που σημαίνει άμυνα».
«Καλά, αν είναι αυτό το μόνο σου λάθος», είπε ράθυμα ο Ρον, «θα
πάρεις...»
«Οχ, σκάσε επιτέλους!» αγρίεψε η Ερμιόνη. «Αυτό το λάθος μπορεί να
καθορίσει αν θα κοπώ ή
θα περάσω. Και, το χειρότερο, έβαλαν άλλο ένα νίφλερ στο γραφείο
της Άμπριτζ. Δεν ξέρω πώς
μπαίνουν από την καινούργια πόρτα, αλλά περνούσα από το γραφείο
της και την άκουσα να
στριγκλίσει σαν δαιμονισμένη. Απ' ότι κατάλαβα, προσπάθησε να της
κόψει ένα κομμάτι από τη
γάμπα...»
«Ωραία», είπαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
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«Πού το είδατε το ωραία;» ξέσπασε η Ερμιόνη. «Νομίσει ότι
υπεύθυνος είναι ο Χάγκριντ! Κι εμείς
δε θέλουμε να τον απολύσει!»
«Αυτή τη στιγμή κάνει παράδοση δεν μπορεί να τον κατηγορήσει»,
είπε ο Χάρι δείχνοντας από το
παράθυρο.
«Ώρες ώρες είσαι τελείως αφελής, Χάρι. Νομίσεις ότι η Άμπριτζ θα
ενδιαφερθεί για αποδείξεις;»
ρώτησε η Ερμιόνη που δεν μπορούσε με τίποτα να συγκρατήσει τα
νεύρα της. Έπειτα, έκανε
μεταβολή κι έφυγε φουρκισμένη για τον κοιτώνα των κοριτσιών,
βροντώντας πίσω της την πόρτα.
«Τι γλυκό, τι κακότροπο κορίτσι», σχολίασε χαμηλόφωνα ο Ρον
παίρνοντας με τη βασίλισσα του
έναν αξιωματικό του Χάρι.
Η κακοκεφιά της Ερμιόνης δεν την εγκατέλειψε στιγμή όλο το
σαββατοκύριακο. Ο Χάρι με τον
Ρον, ωστόσο, δε δυσκολεύτηκαν και πολύ να την αγνοήσουν αφού
διάβαΖαν πυρετωδώς για τα
φίλτρα που θα έγραφαν τη Δευτέρα, το μάθημα που φοβόταν πιότερο ο
Χάρι το μάθημακαταπέλτης που ήταν σίγουρος πως θα κατέστρεφε όλα του τα όνειρα
να γίνει κάποτε
χρυσούχος. Το γραπτό διαγώνισμα ήταν δύσκολο όπως το περίμενε, αν
και πίστευε ότι θα
βαθμολογούνταν με άριστα στην ερώτηση για το πολυχυμικό φίλτρο
περιέγραψε με ακρίβεια τις
επιδράσεις του, αφού το είχε πιει παράνομα στο δεύτερο έτος.
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Το απόγευμα, η προφορική εξέταση δεν ήταν τόσο φοβερή όσο την
περίμενε. Απόντος του Σνέιπ,
ένιωθε πολύ πιο άνετα όταν πα-ρασκεύαΖε τα φίλτρα του. Ο Νέβιλ,
που καθόταν πολύ κοντά
στον Χάρι, φαινόταν κι αυτός πολύ πιο χαλαρός απ' ότι στην τάξη
των φίλτρων. 'Όταν η
καθηγήτρια Μάρτσμπανκς είπε: «Απομακρυνθείτε, παρακαλώ, από τα
τσουκάλια σας, η εξέταση
τελείωσε», ο Χάρι έκλεισε με πώμα την μποτίλια του, έχοντας την
αίσθηση ότι μπορεί μεν να μην
έπαιρνε καλό βαθμό στα φίλτρα, αλλά τουλάχιστον δε θα κοβόταν.
«Μας μένουν μόνο τέσσερα διαγωνίσματα», υπενθύμισε νευρικά η
Παρβάτι Πάτιλ, καθώς
γύριΖαν στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ.
«Μόνο!» σχολίασε η Ερμιόνη με απότομο ύφος. «Εγώ έχω αριθμολογία,
που είναι το
δυσκολότερο μάθημα του κόσμου!»
Κανείς δεν ήταν τόσο χαζός ώστε να της πάει κόντρα εκείνη τη
στιγμή, κι έτσι δεν μπόρεσε να
ξεσπάσει πάνω τους τα νεύρα της,
οπότε κατσάδιασε κάτι πρωτοετείς που χαχάνιζαν δυνατά στο
εντευκτήριο.
Ο Χάρι ήταν αποφασισμένος να τα πάει καλά την Τρίτη, στο μάθημα
της φροντίδας μαγικών
πλασμάτων, για να βγάλει ασπροπρόσωπο τον Χαγκριντ. Οι προφορικές
εξετάσεις έγιναν το
απόγευμα έξω από το Απαγορευμένο Δάσος, όπου Ζητήθηκε στους
μαθητές να αναγνωρίσουν
ένα κναρλ κρυμμένο ανάμεσα σε μια ντου-ζίνα σκαντζόχοιρους (το
κόλπο ήταν να προσφέρεις σε
κάθε πλάσμα από λίγο γάλα: τα κναρλ, εξαιρετικά καχύποπτα Ζώα, που
τα αγκάθια τους έχουν
πολλές μαγικές ιδιότητες, το εκλάμβαναν ως απόπειρα να τα
δηλητηριάσουν και αφινιαζαν). Στη
συνέχεια, έπρεπε να επιδείξουν την ικανότητα τους στη φροντίδα
ενός οσφυοκάμπτη να τάίσουν
και να καθαρίσουν ένα φλογοβόλο κάβουρα χωρίς να πάθουν σοβαρά
εγκαύματα και να
επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία τροφών τη διατροφή που θα 'πρεπε
ν' ακολουθήσει ένας
άρρωστος
μονόκερος.
Ο Χάρι είδε ότι ο Χάγκριντ παρακολουθούσε με αγωνία από το
παράθυρο του σπιτιού του. Όταν η εξετάστρια του Χάρι, μια κοντούλα
παχουλή μάγισσα, του
χαμογέλασε και του είπε ότι μπορούσε να φύγει, το αγόρι έκανε με
τρόπο σήμα ΣΤΟV Χάγκριντ
πως όλα
πήγαν καλά προτού κινήσει για το κάστρο.
Την Τετάρτη το πρωί, πήγε αρκετά καλά στις γραπτές εξετάσεις της
αστρονομίας. Ο Χάρι δεν
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ήταν σίγουρος αν έγραψε σωστά όλα τα ονόματα των δορυφόρων του
Δία, αλλά τουλάχιστον
ήταν σίγουρος ότι σε κανέναν δεν κατοικούσαν μάγοι. Για τα
προφορικά, έπρεπε να περιμένουν
να νυχτώσει, έτσι το απόγευμα έπεσε με τα
μούτρα στη μαντική.
Ο Χάρι τα πήγε χάλια, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, στο
μάθημα της μαντικής. Πιο εύκολα θα έβλεπε να προβάλλεται στην
επιφάνεια του θρανίου του
κινηματογραφική ταινία παρά οποιαδήποτε εικόνα στην πεισματικά
άδεια κρυστάλλινη σφαίρα τα
έκανε μούσκεμα στο διάβασμα των φύλλων του τσαγιού, λέγοντας ότι η
καθηγήτρια
Μάρτσμπανκς θα συναντούσε πολύ σύντομα έναν παχουλό, μελαχρινό,
βρεγμένο άγνωστο, ενώ
η χαριστική βολή δόθηκε όταν μπέρδεψε στην παλάμη της τη γραμμή
της Ζωής με τη γραμμή του
μυαλού και την πληροφόρησε ότι θα έπρεπε να έχει πεθάνει ήδη
από την περασμένη Τρίτη.
«Ήταν αναμενόμενο να κοπούμε σε αυτό το μάθημα», είπε κατσουφιασμένος ο Ρον, καθώς κατέβαιναν τη μαρμάρινη σκάλα. Ο Χάρι
ένιωθε κάπως καλύτερα,
γιατί μόλις του είχε πει ο Ρον ότι πε656
657
ριέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στον εξεταστή του έναν αποκρουστικό
άντρα με μια χοντρή
κρεατοελιά στη μύτη, τον οποίο έβλεπε στην κρυστάλλινη σφαίρα του,
και μόλις σήκωσε τα μάτια
του συνειδητοποίησε πως αυτό που τόση ώρα περιέγραφε ήταν το
είδωλο του εξεταστή του.
«Δεν έπρεπε να επιλέξουμε αυτό το ηλίθιο μάθημα», σχολίασε ο Χάρι.
«Τουλάχιστον, τώρα θ' απαλλαγούμε από δαύτο». «Ναι», συμφώνησε ο
Χάρι. «Δε θα χρειάΖεται
πια να καμωνόμαστε ότι μας ενδιαφέρει τι θα συμβεί αν τα κάνουν
πλακάκια ο Ουρανός κι ο
Δίας».
«Κι από δω και πέρα, δε θα με ενδιαφέρει αν τα φύλλα του τσαγιού
μου λένε: Πέθανε, Ρον,
πέθανε... θα τα πετάω στα σκουπίδια, όπου είναι άλλωστε και η θέση
τους».
Ο Χάρι έβαλε τα γέλια. Πάνω στην ώρα τους πρόφτασε τρέχοντας η
Ερμιόνη. Ο Χάρι σταμάτησε
να γελάει για να μην την εκνευρίσει.
«θαρρώ ότι πήγα καλά στην αριθμολογία», τους είπε και τα δυο
αγόρια αναστέναξαν από
ανακούφιση. «Τώρα, μια γρήγορη ματιά στον αστρονομικό χάρτη πριν
από το δείπνο και μετά...»
'Όταν ανέβηκαν στην ταράτσα του πύργου αστρονομίας, στις έντεκα η
ώρα, τους περίμενε μια
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ξάστερη, γαλήνια νύχτα, ιδανική για την παρατήρηση των ουράνιων
σωμάτων. Το πάρκο ήταν
λουσμένο στις ασημιές ανταύγειες του φεγγαρόφωτου κι έκανε λίγη
ψύχρα. Όλοι έστησαν τα
τηλεσκόπια τους, κι όταν η καθηγήτρια Μάρτσμπανκς τους έδωσε το
σύνθημα, άρχισαν να
Ζωγραφίσουν τον αστρονομικό χάρτη που τους υπέδειξε.
Η καθηγήτρια Μάρτσμπανκς και ο καθηγητής Τόφτι έκοβαν βόλτες
ανάμεσα τους,
παρακολουθώντας τους να σημειώνουν τις ακριβείς θέσεις των αστέρων
και των πλανητών που
παρατηρούσαν. Το μόνο που ακουγόταν μες στη σιγαλιά της νύχτας
ήταν τα θροίσματα των
περγαμηνών, τα τριξίματα των τηλεσκοπίων καθώς τα μετακινούσαν
στις βάσεις τους και ο
θόρυβος που έκαναν οι πένες. Πέρασε μισή ώρα, ύστερα μία τα μικρά
φωτεινά τετράγωνα που
αποτυπώνονταν στο πάρκο από το φως που διαχεόταν μεσ' απ' τα
παράθυρα του
κάστρου άρχισαν σιγά σιγά να εξαφανιζονται, καθώς τα φώτα έσβηναν
ένα ένα.
Καθώς όμως ο Χάρι σημείωνε στο χάρτη του τον αστερισμό του
Ωρίωνος, άνοιξε η εξώπορτα του κάστρου κάτω ακριβώς από το
παραπέτο όπου στεκόταν και
ξεχύθηκε φως στα πέτρινα σκαλοπάτια, φτάνοντας ως το γρασίδι. Ο
Χάρι έριξε μια ματιά κάτω,
ενώ διόρθωνε ελαφρώς τη θέση του τηλεσκοπίου του, και είδε πέντ'έξι επιμήκεις σκιές να
προχωρούν στη φωτισμένη χλόη, προτού κλείσουν οι πόρτες και
βουτηχτούν όλα στο σκοτάδι.
Ο Χάρι έβαλε το μάτι του στο τηλεσκόπιο, το ρύθμισε και άρχισε να
παρατηρεί την Αφροδίτη.
Έσκυψε στο χάρτη του να σημειώσει τον πλανήτη, αλλά κάτι του
απέσπασε την προσοχή
κοντοστάθηκε με την πένα του μετέωρη, κοίταξε το πάρκο και είδε
πάλι τις σιλουέτες να βαδίσουν
στο γρασίδι. Αν ήταν ακίνητες και δεν ασήμωνε το φεγγαρόφωτο τις
κορφές των κεφαλιών τους,
δε θα διακρίνονταν στο σκοτεινό πάρκο που διέσχίΖαν. Παρά την
απόσταση, ο Χάρι είχε την
εντύπωση πως αναγνώρισε το περπάτημα της πιο κοντής σιλουέτας, που
οδηγούσε τη μικρή
ομάδα.
Δεν μπορούσε να φανταστεί γιατί τριγύριΖε η Άμπριτζ στο πάρκο
περασμένα μεσάνυχτα,
συνοδευόμενη μάλιστα από άλλους πέντε. Κάποιος ξερόβηξε πίσω του
και στη στιγμή θυμήθηκε
ότι έγραφε διαγώνισμα. Είχε ξεχάσει τη θέση της Αφροδίτης. Έβαλε
το μάτι του στο τηλεσκόπιο,
την εντόπισε ξανά κι ετοιμάστηκε να τη σημειώσει στο χάρτη του
όταν τα τεντωμένα αφτιά του
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έπιασαν ένα μακρινό ήχο σαν χτύπημα σε πόρτα, που αντιλάλησε στη
γύρω ερημιά ύστερα από
λίγο ακούστηκε και το πνιχτό γάβγισμα ενός μεγαλόσωμου σκύλου.
Με ένα δυνατό σκίρτημα στην καρδιά ανάβλεψε προς το δάσος. Το
παράθυρο του Χάγκριντ ήταν
φωτισμένο και είδε να διαγράφονται στο φως οι σιλουέτες των
ανθρώπων που είχε δει να διασχίΖουν το πάρκο. Η πόρτα άνοιξε και το αγόρι διέκρινε καθαρά έξι
φιγούρες να διαβαίνουν το
κατώφλι. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους κι έπεσε σιωπή.
Ο Χάρι ένιωθε μεγάλη νευρικότητα. Κοίταξε δίπλα του να διαπιστώσει
αν ο Ρον και η Ερμιόνη
είχαν αντιληφθεί αυτά που μόλις είδε. Τον πλησίασε όμως από πίσω η
καθηγήτρια Μάρτσμπανκς
και, για να μη θεωρήσει πως κρυφοκοίταΖε τα γραπτά των διπλανών
του, έσκυψε βιαστικά στο
χάρτη του και καμώθηκε ότι σημειώνει, ενώ στην πραγματικότητα
κοίταΖε πάνω από το στηθαίο
το σπιτάκι του Χάγκριντ. Τώρα, οι σιλουέτες πηγαινοερχόταν μπροστά
από το παράθυρο
κρύβοντας το φως.
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Ένιωσε στο σβέρκο του ΤΑ μάτια της καθηγήτριας Μάρτσμπανκς κι
έστρεψε το τηλεσκόπιο του
προς τη σελήνη, παρόλο που είχε σημειώσει από ώρα τη θέση της.
Καθώς η καθηγήτρια
προχωρούσε ένας Βρυχηθμός που ακούστηκε από το σπιτάκι πίσω τους
έσκισε τη σιγαλιά της
νύχτας κι έφτασε ως τον πύργο της αστρονομίας. Αρκετά παιδιά
παράτησαν τα τηλεσκόπια τους
και κοίταξαν προς το σπιτάκι του Χάγκριντ.
Ο καθηγητής Τόφτι ξερόβηξε.
«Συγκεντρωθείτε, παιδιά», είπε μαλακά.
Οι μαθητές αφοσιώθηκαν στα τηλεσκόπια. Ο Χάρι έριξε μια μάτια προς
τ' αριστερά του η Ερμιόνη
κοίταΖε προσηλωμένη το σπιτάκι του Χάγκριντ.
«Γκουχ, γκουχ... μένουν είκοσι λεπτά», τους πληροφόρησε ο
καθηγητής Τόφτι.
Η Ερμιόνη αναπήδησε κι έσκυψε ξανά στο χάρτη της. Ο Χάρι κοίταξε
τον δικό του και πρόσεξε ότι
είχε γράψει Άρης στη θέση όπου Βρισκόταν η Αφροδίτη. Έσκυψε να
διορθώσει το λάθος.
Εκείνη τη στιγμή, ένα δυνατό μπαμ ακούστηκε από το πάρκο. Πολλά
παιδιά αναφώνησαν: «Οχ!»
καθώς, στη βιάση τους να τραβηχτούν από τα τηλεσκόπια για να
κοιτάξουν στο πάρκο, χτύπησαν
στο πρόσωπο.
Μόλις είχε ανοίξει η πόρτα στο σπιτάκι του Χάγκριντ και στο φως
που ξεχύθηκε από μέσα
διέκριναν καθαρά την ογκώδη σιλουέτα του χτυπιόταν και βρυχιόταν,
περικυκλωμένος από έξι
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ανθρώπους, που όλοι, αν έκρινε κανείς από τις λεπτές σαν νήματα,
κατακόκκινες σπίθες που του
έριχναν με τα ραβδιά τους, προσπαθούσαν να του κάνουν το
αποχαυνωτικό ξόρκι.
«Όχι!» φώναξε η Ερμιόνη.
«Μα την πίστη μου!» αναφώνησε σκανδαλισμένος ο καθηγητής Τόφτι.
«Έχουμε εξετάσεις!»
Όλοι όμως είχαν ξεχάσει εντελώς τους αστρονομικούς τους χάρτες.
Κόκκινοι πίδακες φωτός
ξεπετάγονταν μπροστά στο σπιτάκι του Χάγκριντ, χωρίς να καταφέρουν
όμως να τον χτυπήσουν
ο Χάγκριντ ήταν ακόμη όρθιος και, απ' ότι έβλεπε ο Χάρι, πρόβαλλε
σθεναρή αντίσταση. Κραυγές
και ουρλιαχτά αντηχούσαν σε όλο το πάρκο ενώ κάποιος φώναξε:
«Χαγκριντ, λογικέψου!»
Ο Χάγκριντ βρυχήθηκε: «Δεν τρελάθηκα, Νιάουλις! Σιγά μην κάτσω να
με πιάσεις!»
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Ο Χάρι μπορούσε να διακρίνει τη μικροσκοπική σιλουέτα του Φανγκ,
που προσπαθούσε να
υπερασπιστεί τον Χάγκριντ, ορμώντας στους μάγους που τον είχαν
περικυκλώσει, μέχρι που τον
χτύπησε ένα αποχαυνωτικό ξόρκι και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο
Χάγκριντ ούρλιαξε οργισμένος,
σήκωσε τον ένοχο στον αέρα και τον εκσφενδόνισε ο άντρας διέγραψε
ένα τόξο τριών μέτρων,
έπεσε στο έδαφος και δεν ξανασηκώθηκε. Η Ερμιόνη κοντανάσανε και
σκέπασε με τα χέρια της
το στόμα. Ο Χάρι γύρισε και είδε τον Ρον να παρακολουθεί κι αυτός
φοβισμένος. Πρώτη φορά
έβλεπαν τον Χάγκριντ τόσο θυμωμένο.
«Κοιτάξτε!» τσίριξε η Παρβάτι. Κρεμασμένη καθώς ήταν από το
παραπέτο, έδειχνε την εξώθυρα
του κάστρου που είχε ανοίξει πάλι στο φως που ξεχύθηκε ξανά στα
σκαλοπάτια και στο γρασίδι,
φάνηκε μια μοναχική σιλουέτα να τρέχει στο πάρκο.
«Ελάτε, παιδιά!» είπε εκνευρισμένος ο καθηγητής Τόφτι. «Σας μένουν
μόνο δεκαέξι λεπτά!»
Κανείς όμως δεν του έδωσε σημασία όλοι είχαν τα μάτια καρφωμένα σ'
αυτόν που ορμούσε προς
τη μάχη μπροστά στο σπιτάκι του Χάγκριντ.
«Πώς τολμάτε!» φώναξε καθώς έτρεχε. «Πώς τολμάτε!»
«Η ΜακΓκόναγκαλ», ψιθύρισε η Ερμιόνη.
«Αφήστε τον ήσυχο! Αφήστε τον, σας λέω!» ξανακούστηκε η φωνή της
καθηγήτριας
ΜακΓκόναγκαλ μέσα στο σκοτάδι. «Με ποιο δικαίωμα του επιτίθεστε;
Δεν έκανε τίποτα, τίποτα
που να αξίΖει...»
Η Ερμιόνη, η Παρβάτι και η Λάβεντερ άρχισαν να στριγκλίσουν. Οι
σιλουέτες μπροστά από το
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σπιτάκι είχαν ρίξει τουλάχιστον τέσσερα αποχαυνωτικά ξόρκια στην
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Οι κόκκινοι φωτεινοί πίδακες την πρόφτασαν κάπου στη μέση της
απόστασης μεταξύ του
κάστρου και του σπιτιού. Προς στιγμήν η καθηγήτρια τυλίχτηκε σε
ένα απόκοσμο κόκκινο φως κι
ύστερα σηκώθηκε μερικά εκατοστά από το έδαφος, έπεσε ανάσκελα και
δεν ξανα-κουνήθηκε.
«Μα τα χίλια τέρατα!» κραύγασε ο καθηγητής Τόφτι, ξεχνώντας κι
αυτός το διαγώνισμα. «Χωρίς
καμιά προειδοποίηση! Τι αισχρή συμπεριφορά!»
«ΔΕΙΛΟΙ'» ούρλιαξε ο Χάγκριντ κι η φωνή του έφτασε πεντακάθαρα
στον πύργο της
αστρονομίας, ενώ κάμποσα φώτα άναβαν στο κάστρο. «ΔΕΙΛΟΙ! ΑΤΙΜΟΙ!
ΠΑΡΤΕ ΚΙ ΑΥΤΗ,
ΠΑΡΤΕ ΚΙ ΕΤΟΥΤΗ...»
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«Οχ, αμάν...» κοντανάσανε η Ερμιόνη.
Ο Χάγκριντ έδωσε δυο γερές κατακεφαλιές στους πλησιέστερους
εχθρούς του που σωριάστηκαν
ξεροί σίγουρα τους άφησε αναίσθητους. Ο Χάρι είδε το φίλο τους να
διπλώνεται στα δύο σαν να
τον χτύπησε, τελικά, κάποιο ξόρκι. Ωστόσο, την επόμενη στιγμή
τινάχτηκε όρθιος έχοντας στην
πλάτη του κάτι σαν τσουβάλι: το αγόρι κατάλαβε αμέσως πως ήταν το
αναίσθητο κορμί του
Φανγκ που φορτώθηκε στους ώμους του.
«Πιάστε τον, πιάστε τον!» στρίγκλίΖε η Άμπριτζ, αλλά ο βοηθός που
της είχε απομείνει δεν είχε
καμιά διάθεση να γευτεί τις γροθιές αυτού του αγριάνθρωπου
μάλιστα, άρχισε να οπισθοχωρεί
τόσο γρήγορα που σκόνταψε σ' έναν αναίσθητο σύντροφο του κι έπεσε
κι εκείνος. Ο Χάγκριντ
έκανε μεταβολή κι άρχισε να τρέχει με τον Φανγκ στους ώμους του. Η
Άμπριτζ του έριξε ένα
τελευταίο απο-χαυνωτικό ξόρκι αλλά αστόχησε. Ο Χάγκριντ άρχισε να
τρέχει με όλη του τη
δύναμη, έφτασε στην πύλη του πάρκου κι έπειτα, τον κατάπιε το
σκοτάδι.
Μια βαριά σιωπή έπεσε στην ταράτσα του πύργου αστρονομίας καθώς
κοίταΖαν όλοι με ανοιχτό
το στόμα το πάρκο. Ύστερα ακούστηκε αδύναμη η φωνή του καθηγητή
Τόφτι: «Εμ... σας μένουν
πέντε λεπτά, παιδιά».
Αν και είχε συμπληρώσει μόνο τα δύο τρίτα του χάρτη του, ο Χάρι
δεν έβλεπε την ώρα να
περάσει το πεντάλεπτο. Όταν τελείωσαν επιτέλους, αυτός, ο Ρον κι η
Ερμιόνη μάΖεψαν όπως
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όπως τα τηλεσκόπια τους κι έτρεξαν στην ελικοειδή σκάλα. Κανένας
μαθητής δεν είχε πάει για
ύπνο. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη βάση της σκάλας και συΖητούσαν
αναστατωμένοι αυτά
που μόλις είδαν.
«Τι απαίσια γυναίκα!» είπε πνιχτά η Ερμιόνη, που από το θυμό της
δυσκολευόταν να μιλήσει.
«Να χτυπήσει ύπουλα τον Χάγκριντ μες στη μαύρη νύχτα!»
«Προφανώς, ήθελε να αποφύγει μια σκηνή παρόμοια με της Τρελόνι»,
σχολίασε ο Έρνι Μακμίλαν
πλησιάΖοντάς τους.
«Αλλά τους κανόνισε καλά ο Χάγκριντ, έτσι, παιδιά;» σχολίασε ο
Ρον, που έδειχνε περισσότερο
θορυβημένος παρά εντυπωσιασμένος. «Πώς και δεν τον χτύπησαν τα
ξόρκια;»
«Είναι το αίμα των γιγάντων», εξήγησε ταραγμένη η Ερμιόνη. «Είναι
πάρα πολύ δύσκολο να
αποχαυνώσεις γίγαντα, είναι σαν τους ορεινούς καλικάντζαρους,
απίστευτα ανθεκτικοί... μα η
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μένη η κυρία ΜακΓκόναγκαλ... δέχτηκε κατάστηθα τέσσερα αποχαυνωτικά ξόρκια, και δεν είναι
πια και τόσο νέα...»
«Φοβερό, φοβερό», έκανε ο Έρνι κουνώντας με στόμφο το κεφάλι του.
«Εγώ, παιδιά, πάω για
ύπνο. Καληνύχτα σε όλους».
Οι συμμαθητές τους άρχισαν να διαλύονται ενώ συνέχιΖαν να
κουβεντιάΖουν αναστατωμένοι.
«Τουλάχιστον, δε θα τον κλείσουν στο ΑΖκαμπάν», υπέθεσε ο Ρον.
«Πιστεύω ότι θα πάει να βρει
τον Ντάμπλντορ, εσείς τι λέτε;»
«Μάλλον», είπε η Ερμιόνη που ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. «Ω,
είναι φρικτό... Πίστευα ότι
δε θα αργήσει να γυρίσει ο Ντάμπλντορ και να που τώρα χάσαμε και
τον Χάγκριντ».
'Όταν επέστρεφαν στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ το βρήκαν γεμάτο
κόσμο. Ο σαματάς στο
πάρκο είχε ξυπνήσει αρκετούς, που έσπευσαν να ξυπνήσουν και τους
φίλους τους. Ο Σίμους και
ο Ντιν, που είχαν φτάσει πριν από τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη, έλεγαν τώρα στους άλλους
όσα είδαν κι άκουσαν από τον πύργο της αστρονομίας.
«Μα γιατί να διώξουν τον Χάγκριντ;» ρώτησε η Αντζέλικα Tzον-σον
κουνώντας το κεφάλι της.
«Δεν είναι σαν την Τρελόνι φέτος, μας έκανε πολύ καλύτερα μαθήματα
απ' ότι συνήθως!»
«Η Άμπριτζ μισεί τους μιγάδες», εξήγησε πικρόχολα η Ερμιόνη καθώς
σωριαΖόταν σε μια
πολυθρόνα. «Δε θα ησύχαΖε αν δεν κατάφερνε να διώξει τον
Χάγκριντ».
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«Και νόμιΖε πως αυτός έβαΖε στο γραφείο της τα νίφλερ», τιτίβι-σε
η Κάτι Μπελ.
«Να πάρει!» αναφώνησε ο Δι Τζόρνταν, σκεπάΖοντας με το χέρι του το
στόμα. «Εγώ τα έβαλα.
Μου είχαν αφήσει δύο ο Φρεντ και ο Τζορτζ. Τα έμπασα από το
παράθυρο με το ανυψωτικό
ξόρκι».
«θα τον έδιωχνε έτσι κι αλλιώς», τον παρηγόρησε ο Ντιν. «Ήταν
κολλητός του Ντάμπλντορ».
«Γεγονός», συμφώνησε ο Χάρι και κάθισε σε μια πολυθρόνα δίπλα στην
Ερμιόνη.
«Εύχομαι μόνο να είναι καλά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ», είπε
δακρυσμένη η Λάβεντερ.
«Τη μετέφεραν στο κάστρο, τους είδαμε από το παράθυρο του
κοιτώνα», είπε ο Κόλιν Κρίβι. «Δε
φαινόταν και πολύ καλά».
«θα τη γιατρέψει η κυρία Πόμφρι», είπε με πεποίθηση η Αλίσια
Σπίνετ. «Ποτέ της δεν απέτυχε».
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Κόντευε τέσσερις το πρωί όταν ερήμωσε το εντευκτήριο. Ο Χάρι δε
νύσταΖε καθόλου τον
βασάνιΖε η εικόνα του Χάγκριντ που εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Ήταν
τόσο θυμωμένος με την
Άμπριτζ που καμιά τιμωρία δεν του φαινόταν αρκετή γι' αυτό που
έκανε, αν και η πρόταση του
Ρον να την κλείσουν σ' ένα κιβώτιο με πεινασμένες οπισθοεκρηκτικές
σκουληκαντέρες του
φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Κοιμήθηκε με τη σκέψη της εκδίκησης
και ξύπνησε τρεις ώρες
αργότερα με ένα έντονο αίσθημα κόπωσης.
Το απόγευμα θα έγραφαν το τελευταίο διαγώνισμα στην ιστορία της
μαγείας. Ο Χάρι θα ήθελε
πολύ να επιστρέψει στο κρεβάτι μετά το πρωινό του, αλλά είχε
κανονίσει να κάνει μια τελευταία
επανάληψη. Έτσι, κάθισε δίπλα στο παράθυρο του εντευκτηρίου,
στήριξε το κεφάλι στα χέρια του
και αγωνίστηκε σκληρά να μην τον πάρει ο ύπνος καθώς διάβαΖε τις
στοίβες των σημειώσεων
που του δάνεισε η Ερμιόνη.
Οι πεμπτοετείς εισήλθαν στη μεγάλη τραπεΖαρία στις δύο και μισή
και κάθισαν στις θέσεις τους,
μπροστά στις αναποδογυρισμένες περγαμηνές με τα θέματα. Ο Χάρι
ήταν πτώμα στην κούραση.
Δεν έβλεπε την ώρα να τελειώσει και να πάει για ύπνο. Την επόμενη
μέρα είχαν κανονίσει να
πάνε αυτός κι ο Ρον στο γήπεδο του κουί-ντιτς — ο Χάρι θα έκανε
μια βόλτα με το σκουπόξυλο
του Ρον — και να γιορτάσουν έτσι την ελευθερία τους από το
διάβασμα.
«Γυρίστε τις περγαμηνές σας», πρόσταξε η Μάρτσμπανκς στρίβοντας τη
γιγάντια κλεψύδρα.
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«Μπορείτε να αρχίσετε».
Ο Χάρι διάβασε την πρώτη ερώτηση. Πέρασαν κάμποσα δευτερόλεπτα
μέχρι να
συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε καταλάβει λέξη στα ψηλά παράθυρα μια
σφήκα ΖουΖουνίΖε και του
περισπούσε την προσοχή. Άρχισε να γράφει αργά, βασανιστικά.
Δυσκολευόταν πολύ να θυμηθεί τα ονόματα και μπέρδευε τις
ημερομηνίες. Πήδηξε την τέταρτη
ερώτηση (Κατά τη γνώμη σας, η νομοθεσία περί ραβδιών λειτούργησε
προπαγανδιστικά ή
κατασταλτικά στην εξέγερση των καλικαντζάρων κατά το δέκατο όγδοο
αιώνα;) με σκοπό να
επανέλθει στο τέλος. Έκανε μια προσπάθεια στην πέμπτη ερώτηση (Πώς
παραβιάστηκε το
θέσπισμα περί Μυστικότητας το 1749 και τι μέτρα ελήφθησαν για την
αποτροπή νέων παραβιάσεων;) αλλά είχε την υποψία ότι παρέλειψε πολλά σημαντικά
σημεία- κάτι του έλεγε ότι
έπαιξαν κάποιο ρόλο και οι βρικόλακες.
ΑναΖήτησε κάποιο θέμα που να γνωρίσει να το αναπτύξει καλά
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και το βλέμμα του σταμάτησε στο δέκατο: Περιγράψτε τα γεγονότα που
οδήγησαν στη δημιουργία
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων και εξηγήστε γιατί οι μάγοι του
Δυαενσταϊν αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν.
Αυτό το ξέρω, σκέφτηκε ο Χάρι αν και το μυαλό του ήταν κουρ-κούτι.
θυμήθηκε την επικεφαλίδα
με το γραφικό χαρακτήρα της Ερμιόνης: Η δημιουργία της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας Μάγων...
είχε διαβάσει αυτές τις σημειώσεις το ίδιο πρωί.
Άρχισε να γράφει σηκώνοντας πότε πότε το κεφάλι να ελέγξει την
κλεψύδρα στο τραπέΖΙ της
καθηγήτριας Μάρτσμπανκς. Καθόταν πίσω ακριβώς από την Παρβάτι
Πάτιλ, που τα μακριά
μαύρα μαλλιά της έπεφταν στη ράχη της καρέκλας. Καναδυό φορές
τσάκωσε τον εαυτό του να
χαΖεύει τις χρυσαφιές ανταύγειες που χόρευαν στα μαλλιά της όταν
έκανε κάποια κίνηση με το
κεφάλι και τότε, αναγκαΖόταν να κουνήσει και το δικό του για να
ξυπνήσει...
...πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων ήταν ο Πιερ
Μπονακόρ, αλλά ο
διορισμός του αμφισβητήθηκε από την κοινότητα των μάγων του
Λίχτενσταϊν διότι...
Γύρω του οι πένες γρατζουνούσαν τις περγαμηνές σαν αρουραίοι που
σκάβουν λαγούμια. Ο
ήλιος που τον χτυπούσε στο πίσω μέρος του κεφαλιού τον Ζέσταινε
ενοχλητικά. Τι είχε κάνει ο
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Μπονακόρ που ενόχλησε τους μάγους του Λίχτενσταϊν; Ο Χάρι είχε την
αμυδρή εντύπωση ότι η
απάντηση είχε σχέση με τους ορεινούς καλικάντζαρους... Κοίταξε
πάλι αφηρημένος το κεφάλι της
Παρβάτι. Αν μπορούσε να της ασκήσει την τέχνη της διεισδυτικής και
να διαβάσει στο μυαλό της
τι ακριβώς προκάλεσε τη ρήξη μεταξύ Πιερ Μπονακόρ και
Λίχτενσταϊν... Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια
του κι έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του μέχρι που η εκτυφλωτική,
κόκκινη ανταύγεια που
έβλεπαν τα κλειστά μάτια του έγινε σκουρόχρωμη και δροσερή. Ο
Μπονακόρ ήθελε να
απαγορεύσει το κυνήγι των ορεινών καλικάντΖαρων και να τους δώσει
δικαιώματα... αλλά οι
μάγοι του Λίχτενσταϊν είχαν σοβαρά προβλήματα με μιαν άγρια και
αιμοβόρα φυλή ορεινών
καλικάντζαρων... αυτό ήταν.
Άνοιξε τα μάτια του τα ένιωσε να τσούΖουν και να υγραίνονται μόλις
αντίκρισε τη λευκή
περγαμηνή. Έγραψε δύο σειρές και μετά ξαναδιάβασε ότι είχε γράψει
ως τότε. Δεν ήταν ιιδιαίτερα
κατατοπιστικό ούτε λεπτομερές, εντούτοις θυμόταν καλά ότι οι
σημειώσεις της Ερμιόνης για τη
συνομοσπονδία γέμιΖαν σελίδες και σελίδες.
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Έκλεισε ξανά τα μάτια, προσπαθώντας να τις προβάλει στο μυαλό του,
να θυμηθεί... η πρώτη
σύνοδος της συνομοσπονδίας έγινε στη Γαλλία, ναι, αυτό το είχε
γράψει ήδη...
Οι καλικάντζαροι προσπάθησαν να συμμετάσχουν αλλά εκδιώχθηκαν ...
κι αυτό το είχε γράψει...
Από το Λίχτενσταϊν δεν ήθελε να παραστεί κανείς...
Σκέψου, πρόσταξε τον εαυτό του με το πρόσωπο στις χούφτες, ενώ
γύρω του οι πένες θρόιΖαν
γράφοντας ατέρμονες απαντήσεις κι οι κόκκοι της άμμου στάλαΖαν
στην κλεψύδρα...
Περπατούσε μόνος του στο δροσερό μυστικό διάδρομο του Τμήματος
Μυστηρίων, με ταχύ,
σταθερό Βήμα που γινόταν όλο και πιο γρήγορο. Ήταν αποφασισμένος
να φτάσει επιτέλους στον
προορισμό του... η μαύρη πόρτα άνοιξε μπροστά του όπως πάντα και
βρέθηκε στο στρογγυλό
δωμάτιο με τις πολλές πόρτες...
Διέσχισε το λιθόστρωτο δάπεδο και μπήκε σε μια δεύτερη πόρτα...
φωτεινές κηλίδες χόρευαν
στους τοίχους και στο δάπεδο, κι ακουγόταν εκείνο το παράξενο
μεταλλικό τικ-τακ, αλλά δεν είχε
χρόνο για εξερευνήσεις, ΒιαΖόταν...
Έκανε τρέχοντας τα τελευταία Βήματα ως την τρίτη πόρτα, που άνοιξε
όπως οι προηγούμενες...
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Βρέθηκε ξανά στον αχανή ορθογώνιο χώρο με τα ράφια και τις μικρές
σκονισμένες γυάλινες
σφαίρες... Τώρα η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή... αυτή τη φορά θα
τα κατάφερνε... 'Όταν
έφτασε στη σειρά με τον αριθμό 97, έστριψε αριστερά και προχώρησε
Βιαστικά ανάμεσα στα
ράφια...
Αλλά στο τέρμα του διαδρόμου, είδε μια σκιά... μια μαύρη σκιά που
σερνόταν στο πάτωμα σαν
λαΒωμένο Ζώο... Το στομάχι του σφίχτηκε από φόΒο... κι έξαψη...
Μια φωνή Βγήκε από τα χείλη του, παγερή και διαπεραστική,
απογυμνωμένη από κάθε
ανθρώπινη καλοσύνη...
«Παρ' το... κατέβασέ το, λοιπόν... Εγώ δεν μπορώ να το αγγίξω...
αλλά εσύ μπορείς...»
Η μαύρη σκιά στο πάτωμα ανασάλεψε λιγάκι. Ο Χάρι είδε ένα άσπρο
χέρι με μακριά δάχτυλα που
κρατούσε υψωμένο το ραΒδί... το δικό του χέρι... κι άκουσε την
ψυχρή, διαπεραστική φωνή να
λέει: «Βασάνους!»
Ο άντρας στο πάτωμα ούρλιαξε από πόνο προσπάθησε να σηκωθεί, μα
σωριάστηκε πάλι κι
άρχισε να σφαδάΖει.
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Ο Χάρι γελούσε. Ύψωσε το ραΒδί του, έλυσε την κατάρα κι η σκιά
Βόγκηξε κι έμεινε ακίνητη.
«Ο λόρδος Βόλντεμορτ περιμένει...»
Ο πεσμένος άντρας στηρίχτηκε στα τρεμάμενα μπράτσα του κι
ανασήκωσε αργά το κεφάλι. Το
πρόσωπο του ήταν κάτισχνο και ματωμένο, παραμορφωμένο από τον πόνο
αλλά αδιάλλακτο...
«Καλύτερα σκότωσε με», ψιθύρισε ο Σείριος.
«ΑναμφίΒολα, αυτό θα πράξω στο τέλος», απάντησε η παγερή φωνή.
«Αλλά πρώτα θα μου το
φέρεις, Μπλακ... θαρρείς πως ήταν πόνος αυτό που ένιωσες; για
σκέψου... Έχουμε ώρες
μπροστά μας και κανένας δεν ακούει τις κραυγές σου...»
Μα κάποιος ούρλιαξε καθώς κατέβαΖε πάλι το ραΒδίτου ο Βόλντεμορτ
κάποιος στρίγκλισε
δυνατά κι έπεσε από το Ζεστό θρανίο του στο δροσερό πέτρινο
δάπεδο: ο Χάρι ξύπνησε
φωνάΖοντας σαν τρελός και μ' ένα ανυπόφορο κάψιμο στο σημάδι, ενώ
γύρω του ξεσπούσε
πανδαιμόνιο.

Σύλληψη στο ΤζΆΚΙ
Δεν πηγαίνω... δε χρειάΖομαι αναρρωτήριο... δε θέλω...» Ο Χάρι
διαμαρτυρόταν Δένοντας
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διάφορες ασυναρτησίες καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τον
καθηγητή Τόφτι.
Εκείνος τον κοίταΖε με μεγάλη ανησυχία, αφού πρώτα τον έβγαλε
υποβαστάΖοντάς τον από την
αίθουσα στο χολ της εισόδου, υπό τα βλέμματα όλων των μαθητών.
«Είμαι... είμαι καλά, κύριε», τραύλισε ο Χάρι, σφουγγίΖοντας τον
ιδροτά του προσώπου του.
«Ειλικρινά... απλώς αποκοιμήθηκα... είδα έναν εφιάλτη...»
«Το άγχος των εξετάσεων!» είπε με κατανόηση ο γερο-μάγος,
χτυπώντας τον Χάρι στον ώμο με
το τρεμάμενο χέρι του. «Συμβαίνει, νεαρέ μου, συμβαίνει! Τώρα, ένα
δροσερό ποτήρι νερό και θα
είσαι ίσως έτοιμος να επιστρέψεις στη μεγάλη τραπεΖαρία; Το
διαγώνισμα κοντεύει να τελειώσει
αλλά ίσως προλάβεις να "χτενίσεις" την τελευταία σου απάντηση...»
«Ναι. Δηλαδή... όχι... τελείωσα έγραψα ότι ήταν να γράψω...»
«Πολϋ καλά, πολύ καλά», του είπε καλοσυνάτα ο γερο-μάγος. «Πάω
λοιπόν να πάρω την
περγαμηνή σου και σου συνιστώ έναν ωραίο υπνάκο».
«Αυτό θα κάνω», έγνεψε Ζωηρά ο Χάρι. «Ευχαριστώ πολύ».
Μόλις ο ηλικιωμένος άντρας μπήκε στην τραπεΖαρία, ο Χάρι όρμησε
στη μαρμάρινη σκάλα
διέσχισε με τέτοια ταχύτητα τους διαδρόμους, ώστε τα πορτρέτα που
προσπερνούσε
μουρμούριΖαν αποδοκιμάστηκα. Ανέβηκε κι άλλες σκάλες και πέρασε
σαν σίφουνας από τη
δίφυλλη πόρτα του αναρρωτηρίου, κάνοντας την κυρία Πόμ667
φρι —που εκείνη τη στιγμή έδινε μια κουταλιά από ένα Ζωηρόχρωμο
γαλαΖιο υγρό στον
Μόνταγκ— να αναφωνήσει τρομαγμένη.
«Πότερ, τι νομίσεις ότι κάνεις;»
«Πρέπει να δω την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ», είπε ξεφυσώντας ο
Χάρι. «Τώρα... είναι μεγάλη
ανάγκη!»
«Δεν είναι εδώ, Πότερ», απάντησε λυπημένη η κυρία Πόμφρι.
«Διακομίστηκε σήμερα το πρωί
στον "Άγιο Μόνγκο". Τέσσερα απο-χαυνωτικά ξόρκια κατάστηθα, στην
ηλικία της; Είναι θαύμα
που δεν
τη σκότωσαν».
«Έ... έφυγε;» τραύλισε αναστατωμένο το αγόρι. Την ίδια στιγμή
χτύπησε το κουδούνι κι έφτασε
στ' αφτιά του ο συνηθισμένος θόρυβος που έκαναν οι μαθητές καθώς
ξεχύνονταν στους
διαδρόμους κι από τους επάνω κι από τους κάτω ορόφους. Έμεινε
ακίνητος, με το βλέμμα
στυλωμένο στην κυρία Πόμφρι.
Τον έπνιγε ο τρόμος.
Δεν είχε κανέναν να το πει. Ο Ντάμπλντορ είχε φύγει ο Χάγκριντ
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είχε φύγει κι αυτός ωστόσο, περίμενε να βρει εδώ όπως πάντα την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
οξύθυμη και αλύγιστη ίσως, αλλά πάντα αξιόπιστη, πάντα παρούσα.
«Δεν απορώ που τα 'χεις χαμένα, Πότερ», σχολίασε η κυρία Πόμφρι με
μια έκφραση άγριας
αποδοκιμασίας. «Κανένας από δαύτους δε θα κατάφερνε να αποχαυνώσει
τη Μινέρβα
ΜακΓκόναγκαλ σε μια τίμια μονομαχία πρόσωπο με πρόσωπο! Δειλία, να
τι ήταν... ελεεινή
δειλία... Αν δε σκεφτόμουν τι θ' απογίνετε εσείς οι μαθητές χωρίς
εμένα, θα είχα παραιτηθεί ήδη
σε ένδειξη διαμαρτυρίας».
«Μάλιστα», είπε ανέκφραστα εκείνος.
Βγήκε σαν χαμένος από το αναρρωτήριο. Κοντοστάθηκε στον πολύβουο
διάδρομο ενώ τον
έσπρωχνε το πλήθος των μαθητών ο πανικός τον κατέκλυΖε σαν
δηλητηριώδες αέριο, το μυαλό
του θόλωνε, δεν ήξερε τι να κάνει...
Πήγαινε να βρεις τον Ρον και την Ερμιόνη, είπε μια φωνούλα
μέσα του.
Άρχισε να τρέχει πάλι σπρώχνοντας τους μαθητές από το διάβα
του κι αδιαφορώντας για τις θυμωμένες διαμαρτυρίες τους. Δυο
ορόφους πιο κάτω, όταν έφτασε
στην κορφή της μαρμάρινης σκάλας, είδε τους φίλους του να έρχονται
προς το μέρος του.
«Χάρι!» φώναξε τρομαγμένη η Ερμιόνη. «Τι έπαθες; Είσαι καλά; Είσαι
άρρωστος;»
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«Πού ήσουνα;» Ζήτησε να μάθει ο Ρον.
«Ελάτε μαζί μου», είπε Βιαστικά ο Χάρι. «Ελάτε, πρέπει να σας
μιλήσω».
Τους οδήγησε στο διάδρομο του πρώτου ορόφου. Άρχισε να ελέγχει μία
μία τις αίθουσες
κρυφοκοιτάΖοντας από τις πόρτες τους, μέχρι που βρήκε μία άδεια
μπήκε μέσα, έκλεισε την
πόρτα πίσω από τον Ρον και την Ερμιόνη, στηρίχτηκε πάνω της με την
πλάτη και τους κοίταξε
κατάματα.
«Ο Βόλντεμορτ έχει στα χέρια του τον Σείριο».
«Τι;»
«Πού το...»
«Το είδα. Πριν από λίγο. Όταν με πήρε ο ύπνος στη μεγάλη τραπεΖαρία».
«Μα... μα πού; Πώς;» τραύλισε η Ερμιόνη, που είχε πανιάσει.
«Δεν ξέρω πώς», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Μα ξέρω πού. Υπάρχει μια
αίθουσα στο Τμήμα
Μυστηρίων, γεμάτη ράφια καλυμμένα με μικρές γυάλινες σφαίρες, κι
αυτοί οι δυο βρίσκονται στο
τέρμα της σειράς 97... Προσπαθεί να αναγκάσει τον Σείριο να του
φέρει αυτό που θέλει... τον
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βασανίσει... λέει ότι θα τον σκοτώσει στο τέλος!» Η φωνή του Χάρι
έτρεμε, το ίδιο και τα γόνατα
του. Πλησίασε σε ένα θρανίο και κάθισε, προσπαθώντας να συνέλθει.
«Πώς θα πάμε εκεί;» τους
ρώτησε.
Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή. Κι ύστερα, ο Ρον ρώτησε: «θα... θα
πάμε εκεί;»
«θα πάμε στο Τμήμα Μυστηρίων, να σώσουμε τον Σείριο!» φόναξε ο
Χάρι.
«Μα... Χάρι...» έκανε σιγανά ο Ρον.
«Τι; Τι;» φώναξε ο Χάρι.
Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί έχασκαν κι οι δυο σαν να τους
Ζητούσε κάτι εντελώς παράλογο.
«Χάρι», είπε τρομαγμένη η Ερμιόνη, «ε... πώς... πώς μπήκε ο
Βόλντεμορτ στο Υπουργείο
Μαγείας χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του;»
«Πού θες να ξέρω;» μούγκρισε ο Χάρι. «Το θέμα είναι πώς θα πάμε
εμείς εκεί».
«Μα... Χάρι, σκέψου λίγο», άρχισε να λέει η Ερμιόνη κάνοντας ένα
βήμα προς το μέρος του,
«είναι πέντε το απόγευμα... το υπουργείο θα είναι γεμάτο
υπαλλήλους... Πώς μπήκαν ο
Βόλντεμορτ κι
ο Σείριος χωρίς να τους δει κανείς; Χάρι... είναι οι δυο
διασημότεροι καταΖητούμενοι μάγοι του
κόσμου... Είναι δυνατόν να μπουν
απαρατήρητοι σε ένα κτίριο γεμάτο χρυσούχους;»
«Δεν ξέρω, θα χρησιμοποίησε ο Βόλντεμορτ τον αόρατο μανδύα του ή
κάτι τέτοιο!» φώναξε ο
Χάρι. «Άλλωστε, το Τμήμα Μυστηρίων ήταν πάντα έρημο όσες φορές
πήγα εκεί...»
«Δεν πήγες ποτέ, Χάρι», τον προσγείωσε ήρεμα η Ερμιόνη.
«Απλώς το ονειρεύτηκες».
«Δεν ήταν απλά όνειρα!» της πέταξε κατάμουτρα, καθώς σηκωνόταν
όρθιος κι έκανε ένα βήμα
προς το μέρος της. Ήθελε να την ταρακουνήσει. «Πώς αλλιώς
εξηγείται η περίπτωση του
μπαμπά του
Ρον; Πώς ήξερα τι έπαθε;»
«Σ' αυτό έχει δίκιο», συμφώνησε χαμηλόφωνα ο Ρον κοιτώντας
την Ερμιόνη.
«Μα είναι τόσο... τόσο απίστευτο!» αναφώνησε απελπισμένη η
κοπέλα. «Χάρι, πώς στην ευχή αιχμαλώτισε ο Βόλντεμορτ τον Σείριο
αφού κρυβόταν συνεχώς
στην Γκρίμολντ Πλέις;»
«Σίγουρα ο Σείριος δεν άντεξε και βγήκε να πάρει λίγο καθαρό
αέρα», υπέθεσε νευρικά ο Ρον.
«Ήθελε απεγνωσμένα να βγει απ' αυτό το σπίτι εδώ και πάρα πολύ
καιρό...»
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«Μα γιατί;» επέμεινε η Ερμιόνη. «Γιατί να βάλει ο Βόλντεμορτ τον
Σείριο να του φέρει το όπλο ή
ότι είναι, τέλος πάντων, αυτό το
πράμα;»
«Δεν ξέρω, για χίλιους-δυο λόγους!» φώναξε ο Χάρι. «Ίσως
επειδή δεν τον ενδιαφέρει τον Βόλντεμορτ αν θα πάθει κακό ο
Σείριος...»
«Μια στιγμή, κάτι σκέφτηκα», είπε πνιχτά ο Ρον. «Ο αδελφός
του Σείριου ήταν θανατοφάγος, έτσι; Μπορεί να είχε πει στον Σείριο
το κόλπο να πάρει το όπλο!»
«Ναι... και γι' αυτό ο Ντάμπλντορ τον κρατούσε κλειδαμπαρωμένο!» συμπλήρωσε ο Χάρι.
«Να με συγχωρείτε», αναφώνησε η Ερμιόνη, «αλλά δε βγαίνει
νόημα απ' αυτά που λέτε, ούτε έχετε καμιά απόδειξη δεν υπάρχει καν
ένδειξη ότι ο Βόλντεμορτ κι
ο Σείριος είναι εκεί...»
«Τους είδε ο Χάρι, Ερμιόνη!» αντέτεινε ο Ρον.
«Εντάξει», είπε φοβισμένη αλλά αποφασισμένη εκείνη, «αλλά
έχωνα πω κάτι...» «Τι;»
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«Χωρίς να θέλω να σε προσβάλω, Χάρι... δε νομίζεις ότι... θέλω να
πω... δε νομίσεις ότι έχεις τη
μανία να σώΖεις ανθρώπους;»
Την αγριοκοίταξε . «Τη μανία να σώΖω ανθρώπους; Τι εννοείς;»
«Ε... να...» άρχισε να λέει η Ερμιόνη ακόμη πιο φοβισμένη από
πριν. «Εννοώ... πέρυσι, για
παράδειγμα... στη λίμνη... στοΤρίαθλο Μαγείας... δεν ήσουν
υποχρεωμένος να... να σώσεις τη
μικρή Ντε-λακούρ... κάπου... κάπου το παράκανες...»
Ένα κύμα καυτής, άγριας οργής πλημμύρισε τον Χάρι τι της ήρθε και
του θύμισε αυτή την γκάφα;
«θέλω να πω, ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες», βιάστηκε να
προσθέσει η κοπέλα
τρομαγμένη από το ύφος του, «όλοι το θεώρησαν υπέροχο...»
«Γούστο έχει», είπε ο Χάρι με φωνή που έτρεμε, «γιατί θυμάμαι πολύ
καλά και τον Ρον να λέει ότι
έχασα το χρόνο μου παριστάνοντας τον ήρωα... Αυτό πιστεύετε; Ότι
θέλω να παραστήσω ξανά
τον ήρωα;»
«Όχι, όχι, όχι!» φώναξε αναστατωμένη η Ερμιόνη. «Δεν εννοούσα
αυτό!»
«Τότε, πες αυτό που εννοείς για να μη χάνουμε την ώρα μας!» φώναξε
ο Χάρι.
«Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι... ο Βόλντεμορτ ξέρει το
χαρακτήρα σου, Χάρι! Άρπαξε την
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Τζίνι και την έκρυψε στην Κάμαρα με τα Μυστικά για να σε παρασύρει
εκεί είναι κάτι που το συνηθίσει, ξέρει πως είσαι το είδος του ανθρώπου που δε θα άφηνε ποτέ
αβοήθητο τον Σείριο! Κι αν
στόχος του είναι να παρασύρει εσένα στο Τμήμα Μυστ...»
«Τώρα πια, δεν έχει καμιά σημασία, Ερμιόνη, αν το κάνει για να
παρασύρει εμένα ή όχι.
Μετέφεραν τη ΜακΓκόναγκαλ στον "Άγιο Μόνγκο", δεν έχει μείνει πια
στο "Χόγκουαρτς" κανένας
από το Τάγμα είναι αδύνατον να τους ειδοποιήσω κι αν δεν πάμε
εμείς, ο Σείριος είναι χαμένος!»
«Μα, Χάρι... κι αν το όνειρο σου ήταν... ήταν αυτό ακριβώς:
ένα όνειρο;»
Ο Χάρι ξεφύσηξε οργισμένος. Η κοπέλα οπισθοχώρησε φοβισμένη.
«Δεν καταλαβαίνεις!» της έβαλε τις φωνές. «Δε βλέπω εφιάλτες ούτε
απλά όνειρα! Γιατί λες να μ'
έβαλαν να μάθω σφραγισματική;
Γιατί δεν ήθελε ο Ντάμπλντορ να βλέπω αυτά τα πράματα; Γιατί είναι
ΑΛΗΘΙΝΑ! Ο Σείριος
αιχμαλωτίστηκε, τον είδα. Βρίσκεται στα χέρια του Βόλντεμορτ και
δεν το ξέρει κανείς, μόνο εμείς,
πράγμα που σημαίνει ότι μόνο εμείς μπορούμε να τον σώσουμε, κι αν
δε θέλεις εσύ, εντάξει, εγώ
όμως θα πάω, κατάλαβες; Κι αν θυμάμαι καλά, δεν είχες κανένα
πρόβλημα με τη μανία μου να
σώΖω τους άλλους όταν έσωσα εσένα από τους Παράφρονες ή...»
στράφηκε στον Ρον, «όταν
έσωσα την αδελφή σου από το βασιλίσκο...»
«Εγώ δεν είπα ποτέ πως έχω πρόβλημα!» διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Ρον.
«Μα, Χάρι, το είπες και μόνος σου», τόνισε η Ερμιόνη αγριεμένη, «ο
Νταμπλντορ ήθελε να μάθεις
να κλείνεις το μυαλό σου σε αυτά τα πράγματα. Αν είχες πάρει Ζεστά
τη σφραγισματική, δε θα
έβλεπες αυτά που...»
«ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΝ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ...»
«Ο Σείριος σου είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από
το να μάθεις να σφραγίσεις το μυαλό σου!»
«ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΑΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΘΑ ΔΩ...» Η πόρτα
της τάξης άνοιξε
ξαφνικά. Ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη γύρισαν απότομα. Μπήκε μέσα η
Τζίνι, γεμάτη περιέργεια,
και την ακολούθησε η Λούνα με το συνηθισμένο ύφος της, λες και
πέρασε
τυχαία από κει.
«Γεια», είπε διστακτικά η Τζίνι. «Ακούσαμε τη φωνή του Χάρι.
Γιατί τσακώνεστε;»
«Να μη σε νοιάΖει», αποκρίθηκε τραχιά εκείνος. Η Τζίνι ανασήκωσε
τα φρύδια. «Δεν υπάρχει
λόγος να μου μιλάς σ' αυτόν τον τόνο», είπε ψυχρά. «Εγώ ήρθα να
ρωτήσω αν μπορώ να
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βοηθήσω».
«Δεν μπορείς», έκανε ξερά ο Χάρι. «Το ξέρεις ότι είσαι αγενής;»
σχολίασε ατάραχη η Λούνα. Ο
Χάρι ψέλλισε μια βρισιά και της γύρισε την πλάτη. Το τελευταίο
πράγμα που ήθελε ήταν να
ανοίξει διαλογική συΖήτηση με τη
Λούνα Λόβγκουντ.
«Σταθείτε», πετάχτηκε ξαφνικά η Ερμιόνη. «Σταθείτε... Χάρι,
μπορούν να βοηθήσουν».
Ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν.
«Ακούστε», συνέχισε Ζωηρά. «Χάρι, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι
ο Σείριος λείπει από το αρχηγείο».
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«Μα σου είπα, τον είδα...»
«Σε παρακαλώ, Χάρι, σε ικετεύω!» είπε απελπισμένη η Ερμιόνη. «Ας
Βεβαιωθούμε ότι δεν είναι
σπίτι του ο Σείριος πριν τρέξουμε στο Λονδίνο. Αν διαπιστώσουμε
ότι λείπει, σου ορκίζομαι ότι δε
θα προσπαθήσω να σ' εμποδίσω, θα έρθω μαΖί" σου και θα κάνω ότι
μπορώ για να τον
σώσουμε».
«ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΝ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ!» φώναξε ο Χάρι. «Δεν έχουμε καιρό
για χάσιμο».
«Μα, πριν πάμε, Χάρι, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι παγίδα
του Βόλντεμορτ».
«Πώς;» Ζήτησε να μάθει εκείνος. «Πώς θα το ελέγξουμε;» «θα
προσπαθήσουμε να
επικοινωνήσουμε με τον Σείριο μέσα από το τζάκιτης Άμπριτζ»,
απάντησε η Ερμιόνη,
τρομοκρατημένη από τη σκέψη και μόνο. «θα απομακρύνουμε ξανά την
Άμπριτζ, αλλά θα
χρειαστούμε τσιλιαδόρους εδώ είναι που θα μας βοηθήσουν η Τζίνι
και η Λούνα».
Αν και η Τζίνι προσπαθούσε ακόμη να καταλάβει τι συνέβαινε, είπε
αμέσως: «Ευχαρίστως».
Ευθύς η Λούνα ρώτησε: «Όταν λέτε "Σείριος" εννοείτε τον Στά-μπι
Μπόρντμαν;»
Κανένας δεν της απάντησε.
«Εντάξει», είπε εχθρικά ο Χάρι στην Ερμιόνη. «Εντάξει, αν μπορείς
να βρεις τρόπο να το κάνουμε
γρήγορα, είμαι μαΖί σου, αλλιώς φεύγω τώρα αμέσως για το Τμήμα
Μυστηρίων».
«Το Τμήμα Μυστηρίων;» ρώτησε κάπως ξαφνιασμένη η Λούνα. «Και πώς
θα πας εκεί;»
Ο Χάρι την αγνόησε και πάλι.
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«Εντάξει», είπε και η Ερμιόνη που άρχισε να πηγαινοέρχεται ανάμεσα
στα θρανία πλέκοντας
νευρικά τα χέρια της. «Λοιπόν... ένας από μας θα πάει να βρει την
Άμπριτζ και... και θα τη στείλει
στην αντίθετη κατεύθυνση από το γραφείο της. θα της πει... δεν
ξέρω... ότι ο Πιβς έκανε κάτι
φοβερό ως συνήθως...»
«θα πάω εγώ», προσφέρθηκε ο Ρον. «θα της πω ότι ο Πιβς τα έχει
κάνει γυαλιά καρφιά στην
αίθουσα μεταμορφώσεων ή κάτι τέτοιο είναι στην αντίθετη πλευρά απ'
το γραφείο της. Τώρα που
το σκέφτομαι, θα παρακαλέσω τον Πιβς να το κάνει στ' αλήθεια, αν
τον συναντήσω στο δρόμο».
Το γεγονός ότι η Ερμιόνη δεν έφερε καμιάν απολύτως αντίρρηση
στην προοπτική να γίνει γυαλιά καρφιά η αίθουσα μεταμορφώσεων
μαρτυρούσε τη σοβαρότητα
της κατάστασης.
«Εντάξει», ξανάπε συνοφρυωμένη ενώ συνέχιΖε να πηγαίνει πέ-ραδώθε. «Το επόμενο βήμα
είναι να απομακρύνουμε και τους μαθητές από το γραφείο της όταν θα
γίνει η διάρρηξη,
διαφορετικά οι
Σλίθεριν θα τρέξουν να της το πούνε».
«Μπορούμε να σταθούμε στις δύο άκρες του διαδρόμου η Λούνα κι
εγώ», πρότεινε η Τζίνι, «και
να λέμε σ' αυτούς που θέλουν να περάσουν ότι κάποιος έχει ρίξει
ασφυξιογόνο αέριο». Η
Ερμιόνη εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα με την οποία σκάρωσε το
ψέμα η Τζινι εκείνη
ανασήκωσε τους ώμους και πρόσθεσε: «ΣχεδίαΖαν να το κάνουν ο Φρεντ
κι ο Τζορτζ πριν
φύγουν».
«Εντάξει», συμφώνησε η Ερμιόνη. «Εσύ κι εγώ, Χάρι, θα φορέσουμε
τον αόρατο μανδύα και θα
μπούμε στο γραφείο της για να
μιλήσεις στον Σείριο...»
«Δεν είναι στο σπίτι, Ερμιόνη!»
«θέλω να πω... για να δεις αν είναι εκεί, ενώ εγώ θα κρατάω
τσίλιες. Δεν πρέπει να πας μόνος
σου. Ο Λι, μπάΖοντας τα νίφλερ, απέδειξε ότι το παράθυρο είναι ένα
αδύνατο σημείο».
Παρά το θυμό και την ανυπομονησία του να τρέξει στο υπουργείο, ο
Χάρι αναγνώρισε μέσα του
την προσφορά της να τον βοηθήσει στο γραφείο της Άμπριτζ ως δείγμα
αλληλεγγύης και αφοσίωσης. «Ε... καλά, ευχαριστώ», μουρμούρισε.
«Παρ' όλα αυτά, δε νομίΖω ότι θα έχουμε στη διάθεση μας
περισσότερο από πέντε λεπτά»,
τόνισε η Ερμιόνη, ανακουφισμένη που ο φίλος της δέχτηκε το σχέδιο.
«Μην ξεχνάτε τον Φιλτς και
το
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αναθεματισμένο πειθαρχικό σώμα».
«Πέντε λεπτά είναι αρκετά», σχολίασε ο Χάρι. «Ελάτε, πάμε...»
«Τώρα;» έκανε σοκαρισμένη η Ερμιόνη. «Αμ πότε!» είπε θυμωμένος ο
Χάρι. «Τι νόμιζες; 'Ότι θα
περιμέναμε μετά το δείπνο ή κάτι τέτοιο; Ερμιόνη, αυτή τη στιγμή
βασανίΖουν τον Σείριο!»
«Ε... καλά», υποχώρησε απελπισμένη. «Πήγαινε να φέρεις τον αόρατο
μανδύα και θα
συναντηθούμε στο διάδρομο της Άμπριτζ,
εντάξει;»
Ο Χάρι δεν απάντησε βγήκε βιαστικά κι άνοιξε δρόμο ανάμεσα
στα παιδιά που κυκλοφορούσαν στο διάδρομο. Δύο ορόφους πιο πάνω
συνάντησε τον Σίμους
και τον Ντιν, που τον χαιρέτησαν χα674
675
ρουμενοι και του είπαν ότι ετοίμαΖαν ένα πάρτι μέχρι πρωίας στο
εντευκτήριο για να γιορτάσουν
το τέλος των εξετάσεων. Ο Χάρι δεν τους έδωσε σημασία. Μπήκε από
το άνοιγμα του πορτρέτου,
ενώ εκείνοι διαφωνούσαν για το πόσες βουτυρομπίρες έπρεπε να
πάρουν από τη μαύρη αγορά,
και βγήκε πάλι, με τον αόρατο μανδύα και το σουγιά του Σείριου στη
σάκα του. Ο Σίμους και ο
Ντιν ούτε που πήραν είδηση ότι έλειψε.
«Χάρι, θα δώσεις μερικές γαλέρες; Ο Χάρολντ Ντινγκλ λέει ότι θα
μας πουλήσει μερικά
μπουκάλια ουίσκι της φωτιάς...»
Αλλά ο Χάρι έτρεχε ήδη στο διάδρομο. Λίγα λεπτά αργότερα,
κατέβαινε τρία τρία τα τελευταία
σκαλοπάτια για να συναντήσει τον Ρον, την Ερμιόνη, την Τζίνι και
τη Λούνα, που ήταν
συγκεντρωμένοι στην άκρη του διαδρόμου όπου βρισκόταν το γραφείο
της Άμπριτζ.
«Τα έφερα», είπε λαχανιασμένος. «Ξεκινάμε;» «Εντάξει», ψιθύρισε η
Ερμιόνη καθώς περνούσε
δίπλα τους μια θορυβώδης παρέα εκτοετών. «Εσύ, Ρον, πήγαινε στην
Άμπριτζ... Τζίνι, Λούνα,
αρχίστε να απομακρύνετε τον κόσμο από το διάδρομο... Ο Χάρι κι εγώ
θα κουκουλωθούμε με το
μανδύα και θα περιμένουμε να ελευθερωθεί το πεδίο...»
Ο Ρον ξεκίνησε και τα κατακόκκινα μαλλιά του διακρίνονταν μέχρι
που έφτασε στο τέρμα του
διαδρόμου. Στο μεταξύ, το επίσης κοκκινομάλλικο κεφάλι της Τζίνι
κινήθηκε ανάμεσα στα παιδιά
που περνούσαν από το διάδρομο, ακολουθούμενο από το ξανθό της
Λούνα.
«Από δω», μουρμούρισε η Ερμιόνη. Έπιασε τον Χάρι από το χέρι και
τον παρέσυρε στο
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εσωτερικό μιας κόγχης όπου μονολογούσε η πανάσχημη λίθινη προτομή
ενός μάγου του
Μεσαίωνα. «Σίγουρα είσαι καλά, Χάρι; Μου φαίνεσαι κάπως χλομός
ακόμη».
«Είμαι μια χαρά», είπε κοφτά το αγόρι καθώς έβγαΖε τον αόρατο
μανδύα από τη σάκα του. Στην
πραγματικότητα, τον πονούσε το σημάδι του, αλλά όχι τόσο ώστε να
συμπεράνει ότι ο
Βόλντεμορτ είχε δώσει τη χαριστική βολή στον Σείριο τον είχε
πονέσει πολύ περισσότερο όταν
τιμωρούσε ο Βόλντεμορτ τον Άβερι... «Έλα», είπε. Κουκουλώθηκαν με
τον αόρατο μανδύα κι
ύστερα στάθηκαν για λίγο να αφουγκραστούν, προσπαθώντας να
αγνοήσουν το λατινικό
μονόλογο της λίθινης προτομής μπροστά τους.
«Δεν μπορείτε να περάσετε από δω!» ακούστηκε να φωνάΖει η
Τζίνι στο πλήθος. «Όχι, πρέπει να κάνετε το γύρο, να πάτε από την
ελικοειδή σκάλα, κάποιος
έριξε ασφυξιογόνο αέριο...»
Παιδιά ακούστηκαν να διαμαρτύρονται. «Εγώ δε βλέπω κανένα αέριο»,
είπε κάποιος.
«Γιατί είναι άχρωμο», απάντησε η Τζίνι, παριστάνοντας πειστικά την
αγανακτισμένη. «Αλλά αν
θέλεις να περάσεις, ελεύθερα θα σε δείχνουμε όταν θα 'σαι
αναίσθητος γι' απόδειξη σε όποιον
ηλίθιο δεν πιστεύει».
Σιγά σιγά ο κόσμος αραίωσε. Τα νέα για το ασφυξιογόνο αέριο
διαδόθηκαν και δεν έρχονταν
άλλοι προς το διάδρομο. Όταν ελευθερώθηκε το πεδίο, η Ερμιόνη είπε
σιγανά: «ΝομίΖω πως
τώρα είναι εντάξει, Χάρι. Έλα, πάμε».
Ξεπρόβαλαν καλυμμένοι με τον αόρατο μανδύα. Στο βάθος του
διαδρόμου στεκόταν η Λούνα με
την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος τους. Καθώς περνούσαν δίπλα από
την Τζίνι, η Ερμιόνη
ψιθύρισε: «Μπράβο... μην ξεχάσεις το σινιάλο».
«Ποιο σινιάλο;» ρώτησε ψιθυριστά ο Χάρι καθώς πλησίαΖαν στην πόρτα
της Άμπριτζ.
«Μια δυνατή χορωδία του Ο Ρον Ουέσλι είν' ο Βασιλιάς μας, αν φανεί
η Άμπριτζ», απάντησε η
Ερμιόνη.
Στη στιγμή ο Χάρι έχωσε τη λεπίδα του σουγιά του στη χαραμάδα
ανάμεσα στην πόρτα και στον
τοίχο. Η κλειδαριά έκανε κλικ και το επόμενο δευτερόλεπτο μπήκαν
στο γραφείο.
Τα απαίσια γατάκια λιάΖονταν στο απογευματινό φως που Ζέσταινε τα
διακοσμητικά πιάτα, αλλά
κατά τα άλλα το γραφείο ήταν έρημο και ήσυχο. Η Ερμιόνη ξεφύσηξε
ανακουφισμένη.
«Φοβόμουν πως θα είχε πάρει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μετά το
δεύτερο νίφλερ».
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Έβγαλαν το μανδύα η Ερμιόνη έτρεξε στο παράθυρο και κρυφοκοίταξε
στο πάρκο με υψωμένο το
ραβδί της. Ο Χάρι πήγε βιαστικά στο τζάκι, πήρε το δοχείο της
σκόνης και, μόλις έριξε μια πρέΖα
στην εστία, ξεπετάχτηκαν σμαραγδένιες φλόγες. Γονάτισε γρήγορα,
έχωσε το κεφάλι του στην
αεικίνητη φωτιά και φώναξε: «Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός 12!»
Το κεφάλι του άρχισε να στροβιλίζεται σαν να κατέβηκε μόλις από τη
ρόδα του λούνα παρκ, αν
και τα γόνατα του ήταν καθηλωμένα στο ψυχρό δάπεδο του γραφείου.
Κρατούσε συνεχώς
κλειστά ΤΑ μάτια του για να μην μπαίνουν στάχτες. Όταν σταμάτησε
το στροβί676
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λισμα, τα άνοιξε κι αντίκρισε τη μεγάλη παγερή κουΖίνα του σπιτιού
του Σείριου.
Δεν ήταν κανείς εκεί. Το περίμενε, όμως δεν ήταν προετοιμασμένος
για το ορμητικό κύμα φόβου
και πανικού που ξεχύθηκε στο στομάχι του στη θέα της έρημης
κουΖίνας.
«Σείριε;» φώναξε. «Σείριε, είσαι εδώ;»
Η φωνή του αντήχησε στο δωμάτιο, μα δεν πήρε άλλη απόκριση πέρα
από ένα σιγανό συριγμό
στα δεξιά του τζακιού.
«Ποιος είναι εκεί;» φώναξε, ενώ αναρωτιόταν μέσα του αν ήταν απλώς
κανένα ποντίκι.
Ο Κρίτσερ, το σπιτικό ξωτικό, ξεπρόβαλε μπροστά του. Έδειχνε για
κάποιο Λόγο πανευτυχής, αν
και θα πρέπει πρόσφατα να τραυματίστηκε και στα δύο χέρια του
γιατί ήταν τυλιγμένα με
επιδέσμους.
«Για δες, το κεφάλι του Πότερ στη φωτιά», πληροφόρησε την έρημη
κουΖίνα ο Κρίτσερ, ρίχνοντας
κλεφτές θριαμβευτικές ματιές στον Χάρι. «Γιατί να ήρθε τάχα,
αναρωτιέται ο Κρίτσερ;»
«Πού είναι ο Σείριος, Κρίτσερ;» ρώτησε αυστηρά ο Χάρι.
Το σπιτικό ξωτικό γέλασε ασθμαίνοντας.
«Ο αφέντης βγήκε έξω, Χάρι Πότερ».
«Πού πήγε; Πού πήγε, Κρίτσερ;»
Ο Κρίτσερ κακάρισε.
«Σε προειδοποιώ!» τσίριξε ο Χάρι, ξέροντας πολύ καλά ότι οι
πιθανότητες να τιμωρήσει τον
Κρίτσερ ήταν πρακτικά ανύπαρκτες από τη θέση όπου Βρισκόταν. «Πού
είναι ο Λούπιν; Ο
Τρελομάτης;
Οι άλλοι; Είναι κανείς εδώ;»
«Κανείς, μονάχα ο Κρίτσερ!» αποκρίθηκε χαιρέκακα το ξωτικό. Έπειτα
γύρισε την πλάτη του στον
Χάρι και κατευθύνθηκε αργά προς την πόρτα, στο βάθος της κουΖίνας.
«Ο Κρίτσερ λέει να πάει
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τώρα να κουβεντιάσει με την κυρά του, έχουν καιρό να τα πούνε, ο
αφέντης τον κρατάει μακριά
της...»
«Πού πήγε ο Σείριος;» κραύγασε ο Χάρι. «Μήπως πήγε στο Τμήμα
Μυστηρίων, Κρίτσερ;»
Ο Κρίτσερ κοκάλωσε αυτομάτως. Ο Χάρι μόλις που διέκρινε το πίσω
μέρος του φαλακρού
κεφαλιού του ανάμεσα στο δάσος των καρεκλοπόδαρων.
«Ο αφέντης δε δίνει αναφορά στον καημένο τον Κρίτσερ», είπε σιγανά
το ξωτικό.
«Ναι, αλλά εσύ ξέρεις!» φώναξε ο Χάρι. «Ξέρεις πού είναι!»
Ακολούθησε μια σύντομη παύση κι ύστερα το ξωτικό άρχισε να
κακαρίσει δυνατά.
«Ο αφέντης δε θα γυρίσει από το Τμήμα Μυστηρίων!» είπε χαρούμενα.
«Κι ο Κρίτσερ θα μείνει
πάλι μόνος με την κυρά του!» Κι ύστερα απ' αυτό συνέχισε βιαστικά
το δρόμο του και βγήκε από
την πόρτα.
«Παλιό...!»
Μα πριν προλάβει να αποσώσει τη βρισιά του, ο Χάρι ένιωσε ένα
φοβερό πόνο στην κορφή του
κεφαλιού του κατάπιε μπόλικη στάχτη, πνίγηκε και, καθώς άρχισε να
βήχει, αισθάνθηκε να τον
τραβάνε προς τα πίσω, μέχρι που βρέθηκε απέναντι στο πλατύ,
πλαδαρό πρόσωπο της
καθηγήτριας Άμπριτζ. Αυτή ήταν που τον είχε βγάλει από τη φωτιά
κρατώντας τον από τα μαλλιά
και τώρα τραβούσε με όλη της τη δύναμη προς τα πίσω το κεφάλι του,
σαν να ήθελε να το
ξεριΖώσει.
«Νομίσεις», ψιθύρισε, τραβώντας του κι άλλο το κεφάλι και γυρίΖοντάς το προς τα πάνω έτσι
που να κοιτάΖει το ταβάνι, «ότι ύστερα από δύο νίφλερ, θα άφηνα να
μπει εν αγνοία μου κι άλλο
σιχαμερό πλάσμα στο γραφείο μου; Μετά το τελευταίο κρούσμα, έβαλα
γύρω από την πόρτα μου
ξόρκια ανίχνευσης διαρρηκτών, ηλίθιο παιδί. Παρ' του το ραβδί»,
γάβγισε σε κάποιον που δεν
μπορούσε να δει ο Χάρι. Αμέσως ένιωσε ένα χέρι να ψαχουλεύει στην
εσωτερική τσέπη του
μανδύα του, πάνω ακριβώς από το στήθος του, και να παίρνει το
ραβδί του. «Και το δικό της»,
πρόσταξε η Άμπριτζ.
Ο Χάρι άκουσε θορύβους πάλης από την πόρτα και κατάλαβε ότι πήραν
και το ραβδί της
Ερμιόνης.
«Και τώρα, θέλω να μάθω τι γυρεύεις στο γραφείο μου», είπε η
Άμπριτζ και τον τράβηξε πάλι απ'
τα μαλλιά, κάνοντας τον να παραπατήσει.
«Ήθελα... ήθελα να πάρω την Αστραπή μου!» έκρωξε ο Χάρι.
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«Ψεύτη!» Ταρακούνησε πάλι το κεφάλι του. «Η Αστραπή σου βρίσκεται
στα μπουντρούμια, υπό
αυστηρή φρούρηση, όπως πολύ καλά γνωρίΖεις, Πότερ. Είχες χωμένο το
κεφάλι σου μέσα στο
τζά-κι. Με ποιον επικοινώνησες;»
«Με κανέναν...» αποκρίθηκε ο Χάρι προσπαθώντας να της ξεφύγει.
Ένιωθε αρκετές τρίχες να
ξεριΖώνονται από το κρανίο του.
«Ψεύτη!» φώναξε η Άμπριτζ και τον έσπρωξε βίαια, έτσι που χτύπησε
στο γραφείο της. Τώρα,
μπορούσε να δει την Ερμιόνη ακινη678
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τοποιημένη στον τοίχο από τη Μίλισεντ Μπούλστροουντ. Ο Μαλ-φόι
ήταν γερμένος στο περβάΖι
του παραθύρου και χαμογελούσε αυτάρεσκα, καθώς πετούσε στον αέρα
το ραβδί του Χάρι και το
ξανάπιανε με το ένα χέρι.
θόρυβος ακούστηκε απ' έξω. Την επόμενη στιγμή άνοιξε η πόρτα και
μπήκαν αρκετοί
σωματώδεις Σλίθεριν κρατώντας σφιχτά τον Ρον την Τζίνι, τη Λούνα
και, προς μεγάλη απορία του
Χάρι, τον Νέβιλ στον οποίο είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα ο Κράμπε και
κινδύνευε άμεσα από
ασφυξία. Ήταν κι οι τέσσερις φιμωμένοι.
«Τους πιάσαμε όλους», είπε ο Γουόρινγκτον σπρώχνοντας βίαια τον
Ρον στο κέντρο του
δωματίου. «Αυτός», κέντρισε με το χοντρό του δάχτυλο τον Νέβιλ,
«επιχείρησε να με εμποδίσει
να πιάσω αυτη», έδειξε την Τζίνι, που εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε
να κλοτσήσει στο καλάμι το
γεροδεμένο κορίτσι του Σλίθεριν που την κρατούσε, «έτσι τον έφερα
κι αυτόν».
«Ωραία, ωραία», έκανε η Άμπριτζ κοιτάΖοντας την Τζίνι, που
πρόβαλλε λυσσαλέα αντίσταση,
«θαρρώ πως σύντομα οι Ουέσλι θα είναι για το "Χόγκουαρτς" είδος
προς εξαφάνιση».
Ο Μαλφόι γέλασε δυνατά με το αστείο της για να την κολακέψει. Η
Άμπριτζ χαμογέλασε με το
πλατύ, αυτάρεσκο χαμόγελο της και βολεύτηκε στη λουλουδάτη
πολυθρόνα της, κοιτάΖοντας
τους αιχμαλώτους σαν βάτραχος σε ανθισμένο παρτέρι.
«Λοιπόν, Πότερ», είπε. «Έβαλες τσιλιαδόρους γύρω από το γραφείο
μου κι έστειλες αυτόν τον
παλιάτσο», έδειξε τον Ρον κι ο Μαλφόι γέλασε ακόμη πιο δυνατά, «να
μου πει ότι το θορυβοποιό
φάντασμα έκανε γυαλιά καρφιά την αίθουσα μεταμορφώσεων, τη στιγμή
που γνώριζα καλά ότι ο
Πιβς ήταν απασχολημένος με άλλη δουλειά πασάλειβε με μελάνι τους
φακούς των σχολικών
τηλεσκοπίων. Μόλις με είχε ειδοποιήσει ο κύριος Φιλτς.
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»Προφανώς ήταν μεγάλη ανάγκη να μιλήσεις με κάποιον. Με ποιον
όμως; Με τον Άλμπους
Ντάμπλντορ; Ή με το μιγά Χάγκριντ;
Με τη Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ δε νομίΖω, άκουσα πως είναι τόσο
άρρωστη που δεν μπορεί να
μιλήσει».
Ο Μαλφόι και μερικοί ακόμη του πειθαρχικού σώματος έσκασαν στα
γέλια. Ο Χάρι έτρεμε από
θυμό και μίσος.
«Δε σας αφορά με ποιον μιλάω», γρύλισε.
Το πλαδαρό πρόσωπο της Άμπριτζ πάγωσε.
«Πολύ καλά», είπε με την πιο απειλητική, τάχα μελιστάλαχτη, φωνή
της. «Πολύ καλά, κύριε
Πότερ... Σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις ελεύθερα. Αρνήθηκες.
Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή
παρά να σε αναγκάσω να το κάνεις. Ντράκο, τρέξε να φωνάξεις τον
καθηγητή Σνέιπ».
Ο Μαλφόι έβαλε στην τσέπη του το ραβδί του Χάρι και βγήκε
χαμογελαστός από το γραφείο,
αλλά το αγόρι ούτε που του έδωσε σημασία. Μόλις είχε
συνειδητοποιήσει κάτι πώς στάθηκε τόσο
ηλίθιος ώστε να το ξεχάσει; ΝόμιΖε πως όλα τα μέλη του Τάγματος —
όλοι εκείνοι που θα
μπορούσαν να τον βοηθήσουν να σώσει τον Σείριο — είχαν φύγει.
Έκανε λάθος, όμως. Στο
«Χόγκουαρτς» υπήρχε άλλο ένα μέλος του Τάγματος του Φοίνικα: ο
Σνέιπ.
Το μόνο που ακουγόταν τώρα στο γραφείο ήταν οι πνιχτοί θόρυβοι που
έκαναν οι Σλίθεριν στην
προσπάθεια τους να κρατήσουν ακινητοποιημένους τον Ρον και τους
άλλους. Η μύτη του Ρον
στάλαΖε αίμα στο χαλί της Άμπριτζ, καθώς αγωνιΖόταν να ξεφύγει από
την τραχηλική λαβή του
Γουόρινγκτον η Τζίνι προσπαθούσε ακόμη να κλοτσήσει στο καλάμι το
κορίτσι του έκτου έτους,
που έσφιγγε σαν ατσάλινη μέγγενη τα μπράτσα της ο Νέβιλ μπλάβκε
όλο και πιο έντονα καθώς
τραβούσε τα μπράτσα του Κράμπε κι η Ερμιόνη πάσχιζε μάταια να
ξεφύγει από τη Μίλισεντ
Μπούλστροουντ. Η Λούνα ωστόσο στεκόταν ήρεμη δίπλα σε αυτόν που
την έπιασε και χάΖευε
από το παράθυρο, σαν να της προκαλούσαν πλήξη όλα αυτά.
Ο Χάρι κοίταξε την Άμπριτζ, που παρατηρούσε τις αντιδράσεις του.
Προσπάθησε να μείνει
ατάραχος κι ανέκφραστος όταν ακούστηκαν βήματα στο διάδρομο και
μπήκε στο γραφείο ο
Ντράκο Μαλφόι, κρατώντας την πόρτα ανοιχτή για να περάσει ο Σνέιπ.
«Με Ζητήσατε, κυρία διευθύντρια;» είπε ο Σνέιπ περιφέροντας το
βλέμμα του στα Ζευγάρια των
μαθητών που πάλευαν μεταξύ τους με μια έκφραση τέλειας αδιαφορίας.
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«Α, κύριε Σνέιπ». Η Άμπριτζ σηκώθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο. «Ναι,
θα ήθελα άλλο ένα
μπουκαλάκι φίλτρο αλήθειας, το συντομότερο δυνατόν, παρακαλώ».
«Πήρατε το τελευταίο μου για να ανακρίνετε τον Πότερ», είπε ψυχρά
ο Σνέιπ, καθώς την
παρατηρούσε μέσα από τις λαδωμένες φράντζες των μαύρων του
μαλλιών. «Δεν μπορεί να το
χρησιμοποιήσατε όλο! Σας είπα ότι τρεις σταγόνες είναι αρκετές».
Η Άμπριτζ αναψοκοκκίνισε στη στιγμή.
«Μπορείτε να φτιάξετε άλλο, έτσι δεν είναι;» ρώτησε με φωνή
680
ακόμη πιο γλυκιά και κοριτσίστικη, όπως έκανε πάντα όταν ήταν
θυμωμένη.
«Σίγουρα», αποκρίθηκε ο Σνέιπ με ένα περιφρονητικό σούφρωμα των
χειλιών. «ΧρειάΖεται έναν
πλήρη σεληνιακό κύκλο για να ωριμάσει, οπότε θα το έχω έτοιμο σε
κάνα μήνα».
«Μήνα;» έκρωξε η Άμπριτζ, φουσκώνοντας σαν Βάτραχος. «Μήνα; Μα, το
χρειάΖομαι απόψε,
Σνέιπ! Μόλις ανακάλυψα ότι ο Πό-τερ χρησιμοποίησε το τζάκιμου για
να επικοινωνήσει με
άγνωστα πρόσωπα!»
«Αλήθεια;» Ο Σνέιπ έδειξε για πρώτη φορά ένα αόριστο ενδιαφέρον
και γύρισε να κοιτάξει τον
Χάρι. «Δε μου κάνει εντύπωση. Ο Πότερ δεν έδειξε ποτέ ιδιαίτερο
σεβασμό στους κανονισμούς
του σχολείου». Τα ψυχρά μαύρα μάτια του είχαν καρφωθεί στα μάτια
του Χάρι το αγόρι
αυτοσυγκεντρώθηκε και του ανταπέδωσε το βλέμμα, ανακαλώντας στη
μνήμη του όσα είχε δει
στο όνειρο του και καλώντας τον Σνέιπ να διαβάσει το μυαλό του, να
καταλάβει...
«θέλω να τον ανακρίνω!» τσίριξε με θυμό η Άμπριτζ. Ο Σνέιπ τράβηξε
το βλέμμα του από τον
Χάρι και κοίταξε το πρόσωπο της που έτρεμε από λύσσα, «θέλω να μου
δώσεις ένα φίλτρο, που
θα τον αναγκάσει να μου πει την αλήθεια!»
«Σας είπα ήδη», απάντησε ατάραχος ο Σνέιπ, «ότι δεν έχω άλλο
απόθεμα του φίλτρου της
αλήθειας. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εκτός αν θέλετε να
δηλητηριάσετε τον Πότερ και σας
διαβεβαιώνω ότι θα είχατε την αμέριστη κατανόηση μου αν το κάνατε.
Το μόνο πρόβλημα είναι
ότι τα περισσότερα δηλητήρια δρουν πολύ γρήγορα για να προλάβει το
θύμα να πει την
αλήθεια».
Ο Σνέιπ στράφηκε ξανά στον Χάρι, που τον κοίταξε επίμονα, πασχίΖοντας απεγνωσμένα να
επικοινωνήσει μαΖίτου χωρίς λόγια.
Ο Βόλντεμορτ κρατάει τον Σείριο στο Τμήμα Μυστηρίων, σκέφτηκε
απελπισμένα. Ο Βόλντεμορτ
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κρατάει τον Σείριο...
«Τίθεσαι υπό επιτήρηση!» κόαξε η Άμπριτζ κι ο Σνέιπ γύρισε και την
κοίταξε, ανασηκώνοντας
ανεπαίσθητα τα φρύδια. «Αρνείσαι σκόπιμα να με βοηθήσεις! Δεν το
περίμενα αυτό. Ο Λούσιους
Μαλφόι μιλάει πάντα με τα καλύτερα λόγια για σένα! Φύγε αμέσως από
το γραφείο μου!»
Ο Σνέιπ υποκλίθηκε ειρωνικά και κίνησε να φύγει. Ο Χάρι ήξερε ότι,
αν έβγαινε απ' αυτή την
πόρτα, δε θα είχε άλλη ευκαιρία να ειδοποιήσει το Τάγμα για όσα
συνέβαιναν.
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«Έπιασε τον Αλαφροπάτητο!» φώναξε. «Τον έχει στο μέρος όπου είναι
κρυμμένο αυτό που
θέλει!»
Ο Σνέιπ κοντοστάθηκε με το χέρι στο πόμολο της πόρτας.
«Αλαφροπάτητο;» φώναξε η καθηγήτρια Άμπριτζ κοιτώντας μια τον έναν
και μια τον άλλο. «Ποιον
Αλαφροπάτητο; Πού είναι κρυμμένο; Τι εννοεί, Σνέιπ;»
Ο Σνέιπ κοίταξε τον Χάρι. Η έκφραση του ήταν εντελώς ανεξιχνίαστη.
Ο Χάρι δεν ήξερε αν είχε
καταλάβει ή όχι, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει πιο καθαρά μπροστά
στην Άμπριτζ.
«Δεν έχω ιδέα», είπε παγερά ο Σνέιπ. «Πότερ, όταν θελήσω να μου
πεις βλακείες, θα σου δώσω
το αφέψημα της μωρολογίας. Κι εσύ, Κράμπε, χαλάρωσε λίγο τη λαβή
σου. Αν πνιγεί ο
Λονγκμπό-τομ, θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα σωρό έντυπα και θα
αναγκαστώ να το
αναφέρω στη συστατική επιστολή σου αν κάνεις αίτηση για δουλειά».
Έκλεισε πίσω του την πόρτα μ' έναν κοφτό κρότο, αφήνοντας τον Χάρι
ακόμη πιο αναστατωμένο
από πριν: ο Σνέιπ ήταν η τελευταία του ελπίδα. Κοίταξε την
Άμπριτζ, που προφανώς ένιωθε το
ίδιο το στήθος της ανεβοκατέβαινε από θυμό και απογοήτευση.
«Πολύ καλά», είπε τραβώντας το ραβδί της. «Πολύ καλά... δεν έχω
άλλη επιλογή... δεν είναι
απλώς θέμα σχολικής πειθαρχίας... διακυβεύεται η ασφάλεια του
υπουργείου... ναι... ναι...»
Ήταν σαν να προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της για κάτι.
Μετακινούσε νευρικά το βάρος της
από το ένα πόδι στο άλλο με τα μάτια της καρφωμένα στον Χάρι, ενώ
χτυπούσε ρυθμικά το ραβδί
της στην παλάμη κι ανάσαινε βαριά. Ο Χάρι την κοίταΖε νιώθοντας
φρικτά ανυπεράσπιστος
χωρίς το ραβδί του.
«Εσύ με αναγκάΖεις, Πότερ... Εγώ δε θέλω να το κάνω», είπε η
Άμπριτζ συνεχίΖοντας να
κουνιέται νευρικά, «αλλά ορισμένες φορές οι περιστάσεις επιβάλλουν
τη χρήση... Είμαι σίγουρη
ότι το υπουργείο θα καταλάβει πως δεν είχα άλλη επιλογή...»
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Ο Μαλφόι την παρακολουθούσε με μια πεινασμένη έκφραση.
«Η βασανιστική κατάρα θα λύσει τη γλώσσα σου», είπε σιγανά η
Άμπριτζ.
«Όχι!» ούρλιαξε η Ερμιόνη. «Είναι παράνομο, κυρία!»
Η Άμπριτζ όμως δεν της έδωσε σημασία. Το πρόσωπο της είχε πάρει
μια αιμοβόρα ανυπόμονη
έκφραση, που πρώτη φορά έβλεπε ο Χάρι. Σήκωσε το ραβδί της.
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«Δε θα 'θελε ο κύριος υπουργός να παραβείτε το νόμο, κυρία!»
φώναξε η Ερμιόνη.
«Αν δεν το ξέρει ο Κορνήλιος, δε θα τον στεναχωρήσει», αποκρίθηκε
η ΆμπρίιΖ, που τώρα
σημάδευε με το ραβδί, ασθμαίνοντας ελαφρώς, διάφορα σημεία του
σώματος του Χάρι,
προσπαθώντας να αποφασίσει πού θα πονέσει περισσότερο. «Το
καλοκαίρι δεν ήξερε ότι
έστειλα τους Παράφρονες να επιτεθούν στον Πότερ, αλλά
ενθουσιάστηκε που του δόθηκε η
ευκαιρία να τον αποβάλει».
«Εσείς;» έκανε πνιχτά ο Χάρι. «Εσείς στείλατε τους Παράφρονες
εναντίον μου;»
«Κάποιος έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες», κοντανάσανε η Άμπριτζ,
καθώς ακινητοποιούσε το
ραβδί της με τη μύτη του να σημαδεύει το μέτωπο του Χάρι.
«ΚλαυθμύριΖαν όλοι ότι έπρεπε να
βρούμε τρόπο να σου κλείσουμε το στόμα, να σε δυσφημήσουμε αλλά
εγώ ήμουν η μόνη που
έκανα κάτι... αν και τελικά τους ξέφυγες,έτσι δεν είναι, Πότερ;
Σήμερα όμως δεν τη γλιτώνεις...»
Και παίρνοντας βαθιά ανάσα φώναξε: «Βασαν...»
«ΟΧΙ!» κραύγασε με ραγισμένη φωνή η Ερμιόνη, μισοκρυμμένη πίσω από
τη Μίλισεντ
Μπούλστροουντ. «Όχι... Χάρι... πρέπει να της τα πούμε!»
«Αποκλείεται!» αναφώνησε ο Χάρι κοιτώντας, όσο μπορούσε να δει,
την Ερμιόνη.
«Πρέπει, Χάρι, αφού έτσι κι αλλιώς θα σ' αναγκάσει να μιλήσεις. ..
ποιο το νόημα...» Η Ερμιόνη
άρχισε να χύνει μαύρα δάκρυα στο μανδύα της Μπούλστροουντ. Η
Μίλισεντ σταμάτησε αμέσως
να προσπαθεί να τη λιώσει ανάμεσα στο σώμα της και τον τοίχο κι
απο-τραβήχτηκε αηδιασμένη.
«Βρε, βρε, βρε!» έκανε θριαμβευτικά η Άμπριτζ. «Η δεσποινίδα με
τις πολλές ερωτήσεις θα μας
δώσει τώρα μερικές απαντήσεις! Έλα, κορίτσι μου, έλα!»
«Ερ-μι-νι-ό-χι!» μούγκρισε ο φιμωμένος Ρον.
Η Τζίνι παρατηρούσε την Ερμιόνη σαν να την έβλεπε πρώτη φορά στη
Ζωή της. Ο Νέβιλ, που
αγωνιΖόταν ακόμη να ανασάνει, την κοίταΖε έκπληκτος κι αυτός. Μα ο
Χάρι μόλις είχε προσέξει
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κάτι. Αν και η φίλη του έκλαιγε γοερά, με το πρόσωπο κρυμμένο στις
χούφτες της, δεν υπήρχε
ίχνος δακρύων.
«Συ... συγγνώμη, παιδιά», είπε η Ερμιόνη. «Αλλά... δεν το αντέ-^
χω...»
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«Εντάξει, κορίτσι μου, εντάξει!» πετάχτηκε η Άμπριτζ αδράχνοντας
την από τους ώμους. Την
έβαλε να καθίσει στη λουλουδάτη πολυθρόνα κι έσκυψε από πάνω της.
για λέγε, λοιπόν... Με
ποιον
επικοινώνησε ο Πότερ;»
«Να...» ξεροκατάπιε η Ερμιόνη, «προσπαθούσε να μιλήσει με
τον καθηγητή Ντάμπλντορ».
Ο Ρον γούρλωσε τα μάτια και κοκάλωσε η Τζίνι σταμάτησε την
προσπάθεια να τσαλαπατήσει τα δάχτυλα των ποδιών της κοπέλας που
την κρατούσε ακόμη και
η Λούνα έδειξε μια κάποια έκπληξη. Ευτυχώς, η προσοχή της Άμπριτζ
και των έμπιστων της ήταν
προσηλωμένη αποκλειστικά στην Ερμιόνη και δεν αντιλήφθηκαν τα
ύποπτα σημάδια.
«Με τον Ντάμπλντορ;» ρώτησε ανυπόμονα η Άμπριτζ. «Ώστε ξέρετε πού
βρίσκεται ο
Ντάμπλντορ;»
«Ε... όχι!» πρόφερε με ένα αναφιλητό η Ερμιόνη. «Ψάξαμε στο
"Ραγισμένο Τσουκάλι" στη Διαγώνιο Αλέα, στα "Τρία Σκουπόξυλα", ακόμη και στη "Γουρουνοκεφαλή"...»
«Ηλίθιο κορίτσι!... Ο Ντάμπλντορ δε θα καθόταν στο καφενείο όταν
όλο το υπουργείο είναι στο
πόδι και τον ψάχνει!» φώναξε η Άμπριτζ, ενώ η απογοήτευση
αποτυπωνόταν σε κάθε γραμμή
του
πλαδαρού προσώπου της.
«Μα... μα έπρεπε να του πούμε κάτι σημαντικό!» συνέχισε να
λέει με λυγμούς η Ερμιόνη, χώνοντας ακόμη πιο βαθιά στις χούφτες
το πρόσωπο της, όχι από
αγωνία όπως ήξερε τώρα ο Χάρι, αλλά για να κρύψει τη συνεχιΖόμενη
απουσία δακρύων.
«Μπα;» έκανε η Άμπριτζ με ανανεωμένο ενδιαφέρον. «Και τι θέλατε να
του πείτε;»
«Ε... θέλαμε να του πούμε ότι... ότι είναι έτοιμο!» «Τι είναι
έτοιμο;» ρώτησε αυταρχικά η Άμπριτζ
αρπάΖοντας πάλι την Ερμιόνη από τους ώμους και ταρακουνώντας την
ελαφρώς. «Τι
είναι έτοιμο, κορίτσι μου;»
«Το... το όπλο», τραύλισε η Ερμιόνη.
«Όπλο; Όπλο;» επανέλαβε η Άμπριτζ, γουρλώνοντας με έξαψη τα μάτια.
«Αναπτύσσατε κάποια
μέθοδο αντίστασης; Ένα όπλο κατά του υπουργείου; Με εντολές του
Ντάμπλντορ, το δίχως
άλλο;»
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«Ν... ν... ναι», κοντανάσανε η Ερμιόνη, «αλλά αναγκάστηκε να φ...
φ... φύγει πριν το τελειώσουμε
και τ... τ... τώρα που το τελειώσαμε, δεν μ... μ... μπορούμε να
τον βρούμε να τ... τ... του το
πούμε!»
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«Τι είδους όπλο είναι αυτό;» ρώτησε βιαστικά η Άμπριτζ ενώ έσφιγγε
με τα κοντόχοντρα δάχτυλα
της τους ώμους της Ερμιόνης.
«Δεν ξ... ξ... ξέρουμε τι ακριβώς κάνει», ψέλλισε εκείνη ρουφώντας
δυνατά τη μύτη της. «Εμείς
κ... κ... κάναμε απλώς ότι μας είπε ο κ... κ... καθηγητής
Ντάμπλντορ».
Η Άμπριτζ ανασηκώθηκε γεμάτη χαρά.
«Οδήγησε με σε αυτό το όπλο», την πρόσταξε.
«Δεν το δείχνω σε... αυτούς», είπε με στριγκιά φωνή η Ερμιόνη,
κοιτάΖοντας μεσ' από τα
δάχτυλα της τους μαθητές του Σλίθεριν.
«Δεν είσαι σε θέση να θέτεις όρους», είπε τραχιά η Άμπριτζ.
«Καλά...» Η Ερμιόνη έκλαιγε πάλι με αναφιλητά και το πρόσωπο
κρυμμένο στις χούφτες της.
«Καλά... αφήστε τους να το δούνε κι εύχομαι να το χρησιμοποιήσουν
εναντίον σας! Μάλιστα, όσο
πιο πολλούς φωνάξετε να το δούνε τόσο το καλύτερο! θ... θα πάθετε
αυτό που σας αξίΖει... ω,
μακάρι να 'ξερέ ό... όλο το σχολείο πού βρίσκεται και π... πώς
λειτουργεί, ώστε αν μπείτε σε
κανενός τη μ... μύτη, να σας κ... κανονίσει!»
Τα λόγια αυτά έκοψαν τη φόρα της Άμπριτζ. Κοίταξε καχύποπτα το
πειθαρχικό σώμα και τα
γουρλωτά μάτια της σταμάτησαν για μια στιγμή στον Μαλφόι, ο οποίος
δεν είχε την ετοιμότητα να
κρύψει την ανυπομονησία και την απληστία που καθρεφτίστηκαν στο
πρόσωπο του. Κατόπιν
παρατήρησε για λίγο σκεπτικά την Ερμιόνη και μίλησε με το πιο
μητρικό, καθώς νόμιΖε, ύφος της.
«Καλά, χρυσό μου, ας πάμε μόνο εμείς οι δυο... κι ο Χάρι Πό-τερ.
Ελάτε».
«Κυρία, κυρία», πετάχτηκε ο Μαλφόι, «καλύτερα να πάρετε μαΖί σας
και κάποια μέλη του
πειθαρχικού σώματος για προστασία...»
«Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, Μαλφόι. Λες να μην
μπορώ να κάνω καλά δυο
παιδιά χωρίς ραβδιά;» πέταξε ξερά εκείνη. «Άλλωστε, είναι φανερό
ότι αυτό το όπλο δεν είναι
κατάλληλο για τα μάτια παιδιών σχολικής ηλικίας, θα μείνετε εδώ
μέχρι να γυρίσω και να τους
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προσέχετε», έδειξε τον Ρον, την Τζίνι, τον Νέβιλ και τη Λούνα, «να
μην το σκάσουν».
«Καλά», είπε μουτρωμένος κι απογοητευμένος ο Μαλφόι.
«Ελάτε τώρα εσείς οι δυο να μου δείξετε το δρόμο», είπε η Άμπριτζ
σημαδεύοντας με το ραβδί
της τον Χάρι και την Ερμιόνη. «Προχωρήστε πρώτοι».
Μάχη και φυγή
Ο Χάρι δεν είχε ιδέα τι σχεδίαΖε η Ερμιόνη ή αν είχε καν κάποιο
σχέδιο στο μυαλό της.
Περπατούσε μισό μόλις βήμα πίσω της, καθώς διέσχιζαν το διάδρομο
έξω απ' το γραφείο της
Άμπριτζ, ξέροντας ότι θα φαινόταν πολύ ύποπτο αν έδειχνε να μην
ξέρει πού πηγαίνουν. Δεν
επιχείρησε να της μιλήσει η Άμπριτζ τους ακολουθούσε από τόσο
κοντά, που μπορούσε ν'
ακούσει τη λαχανιασμένη της ανάσα.
Η Ερμιόνη προπορεύτηκε στις σκάλες που οδηγούσαν στο χολ της
εισόδου. Από τη δίφυλλη
πόρτα της μεγάλης τραπεΖαρίας ακούγονταν ομιλίες και κροτάλισμα
μαχαιροπίρουνων — ο Χάρι
δυσκολευόταν να πιστέψει ότι σε απόσταση τριών μόλις μέτρων
βρίσκονταν άνθρωποι που
απολάμβαναν το δείπνο τους, γιόρταΖαν το τέλος των εξετάσεων και
δεν είχαν καμιά έγνοια να
τριβελίσει το μυαλό τους.
Η Ερμιόνη πήγε γραμμή στη δρύινη εξώθυρα και κατέβηκε τα πέτρινα
σκαλοπάτια, βγαίνοντας
στη γλυκιά βραδιά. Τώρα, ο ήλιος έδυε πίσω από τις κορφές των
δέντρων του Απαγορευμένου
Δάσους και, καθώς η Ερμιόνη διέσχιζε αποφασιστικά το πάρκο με την
Άμπριτζ να τρέχει για να
την προφτάσει, οι επιμήκεις σκιές τους γλιστρούσαν
σαν πέπλα πίσω τους στο γρασίδι.
«Είναι κρυμμένο στο σπιτάκι του Χάγκριντ, έτσι;» είπε ανυπόμονα η
Άμπριτζ στο αφτί του Χάρι.
«'Όχι βέβαια», απάντησε δηκτικά η Ερμιόνη. «Μπορεί να το
πυροδοτούσε κατά λάθος».
«Α, ναι», σχολίασε εκείνη, που δεν κρατιόταν από την περιέργεια.
«Είναι εντελώς ηλίθιος αυτός ο
μιγάς», είπε χασκογεΛώντας.
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Ο Χάρι ένιωσε μιαν ακαταμάχητη παρόρμηση να γυρίσει και να της
στρίψει το Λαρύγγι, αλλά
κρατήθηκε. Ένιωθε το σημάδι του να πάλλεται στο μυρωμένο νυχτερινό
αέρα, αλλά δεν τον
τσουρούφλι-Ζε ακόμη, πράγμα που σήμαινε ότι ο Βόλντεμορτ δεν
ετοιμαΖόταν για τη χαριστική
βολή.
«Και τότε... πού είναι;» ρώτησε η Άμπριτζ με μια υποψία
αβεβαιότητας στη φωνή της, καθώς η
Ερμιόνη κατευθυνόταν προς το δάσος.
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«Εκεί, φυσικά», είπε το κορίτσι δείχνοντας τα σκοτεινά δέντρα.
«Έπρεπε να είναι κρυμμένο σ' ένα
μέρος όπου δε θα το έβρισκαν κατά τύχη οι μαθητές, σωστά;»
«Φυσικά», συμφώνησε η Άμπριτζ αν και ακουγόταν τώρα κάπως
φοβισμένη. «Φυσικά... πολύ
καλά, λοιπόν... εσείς οι δυο μείνετε μπροστά μου».
«Αφού θα πηγαίνουμε πρώτοι, δε μας δίνετε το ραβδί σας;» της είπε
ο Χάρι.
«Δεν το νομίσω, κύριε Πότερ», είπε γλυκά η Άμπριτζ κεντρίΖΟ-ντάς
τον στην πλάτη με το ραβδί
της. «Λυπάμαι, αλλά για το υπουργείο η Ζωή μου έχει μεγαλύτερη
αξία από τη δική σας».
Καθώς έφταναν στη δροσερή σκιά των πρώτων δέντρων, ο Χάρι
προσπάθησε να κοιτάξει στα
μάτια την Ερμιόνη το να μπουν χωρίς ραβδιά στο δάσος ήταν, κατά τη
γνώμη του, η μεγαλύτερη
απερισκεψία που έκαναν εκείνο το απόγευμα. Η φίλη του όμως έριξε
μια περιφρονητική ματιά στη
διευθύντρια και προχώρησε αποφασιστικά μέσα στα δέντρα, βαδίζοντας
τόσο γρήγορα ώστε η
Άμπριτζ, που είχε πολύ πιο κοντά πόδια, να δυσκολεύεται να την
προφτάσει.
«Είναι μακριά ακόμη;» ρώτησε η Άμπριτζ όταν σκίστηκε ο μανδύας της
σε κάτι βάτα.
«Α, ναι», είπε η Ερμιόνη, «ναι, είναι πολύ καλά κρυμμένο».
Η απορία του Χάρι έγινε ακόμη πιο μεγάλη, όταν είδε την Ερμιόνη να
μην ακολουθεί το μονοπάτι
από το οποίο επισκέφτηκαν τον Γκράουπ, αλλά να παίρνει εκείνο που
τον οδήγησε πριν από τρία
χρόνια στη φωλιά του τερατώδους Αραγκόγκ. Η κοπέλα δεν ήταν
μαΖίτου εκείνη τη φορά σίγουρα
δεν είχε ιδέα για τους κινδύνους που καραδοκούσαν στο τέρμα αυτού
του μονοπατιού.
«Είσαι... είσαι σίγουρη πως πήραμε το σωστό δρόμο;» τη ρώτησε με
νόημα.
«Ω, ναι», είπε με ατσάλινη φωνή, κάνοντας φοβερό —και εντελώς
περιττό— θόρυβο καθώς
περνούσε ανάμεσα από κάτι χαμό687
δέντρα. Πίσω τους, η Άμπριτζ σκόνταψε σε ένα πεσμένο δεντράκι.
Κανένας τους δε σταμάτησε
να τη Βοηθήσει να σηκωθεί. Η Ερμιόνη συνέχισε το δρόμο της
φωνάΖοντας δυνατά προς τα
πίσω: «Είναι λίγο πιο μέσα!»
«Μη φωνάΖεις, Ερμιόνη», μουρμούρισε ο Χάρι τρέχοντας να την
προλάβει, «θα μας ακούσουν τίποτα...»
«Αυτό θέλω κι εγώ, να μας ακούσουν», του απάντησε σιγανά εκείνη,
καθώς έτρεχε ξοπίσω τους
η Άμπριτζ. «θα δεις...»
Περπάτησαν κάμποση ώρα κι έφτασαν γι' άλλη μια φορά τόσο βαθιά στο
Απαγορευμένο Δάσος,
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που ο πυκνός θόλος των δέντρων ήταν αδιαπέραστος από το φως. Ο
Χάρι είχε την αίσθηση ότι
τον παρακολουθούσαν από παντού αόρατα μάτια, κάτι που του
συνέβαινε συχνά στο δάσος.
«Πόσο πιο βαθιά;» ρώτησε θυμωμένη πίσω του η Άμπριτζ.
«Κοντεύουμε!» φώναξε η Ερμιόνη τη στιγμή που έβγαιναν σε ένα
μισοσκότεινο, νοτισμένο
ξέφωτο. «Λίγο ακόμη...» είπε, αλλά έκοψε
τη φράση της στη μέση.
Ένα βέλος έσκισε τον άνεμο και καρφώθηκε με έναν απειλητικό γδούπο
σε ένα δέντρο λίγο πιο
πάνω από το κεφάλι της. Ξάφνου ο αέρας αντιλάλησε από καλπασμούς ο
Χάρι ένιωσε το έδαφος
να τρέμει ενώ η Άμπριτζ στρίγκλισε και τον τράβηξε μπροστά
της σαν ασπίδα...
Ο Χάρι της ξέφυγε με μιαν απότομη κίνηση και γύρισε να δει.
Καμιά πενηνταριά κένταυροι ξεπρόβαλλαν απ' όλες τις κατευθύνσεις,
σημαδεύοντας με τα
οπλισμένα τόξα τους τον Χάρι, την Ερμιόνη και την Άμπριτζ. Η
διευθύντρια άρχισε να
κλαψουρίΖει από το φόβο της, ενώ κι οι τρεις οπισθοχωρούσαν προς
το κέντρο του ξέφωτου. Το
αγόρι έριξε μια λοξή ματιά στην Ερμιόνη. Στα χείλη της
Ζωγραφιζόταν ένα θριαμβευτικό
χαμόγελο.
«Ποια είσαι;» ακούστηκε μια φωνή. Ο Χάρι κοίταξε στ' αριστερά του.
Ο Μαγκόριαν, ο κένταυρος
με
το σκουροκάστανο κορμί, είχε ξεκόψει από τους άλλους κι ερχόταν
προς το μέρος τους είχε το
τόξο του σηκωμένο όπως όλοι. Στα δεξιά του αγοριού η Άμπριτζ
κλαψούριΖε ακόμη και το ραβδί
της έτρεμε βίαια, καθώς σημάδευε τον κένταυρο που πλησίαΖε. «Σε
ρώτησα ποια είσαι,
άνθρωπε», είπε τραχιά ο Μαγκόριαν. «Η Ντολόρες Άμπριτζ!» είπε με
στριγκιά, τρομοκρατημένη
φωνή η γυναίκα. «Γενική γραμματέας του Υπουργείου Μαγείας κα688
689
θώς και διευθύντρια και μεγάλη επιθεωρήτρια του "Χόγκουαρτς"!»
«Ώστε είσαι του Υπουργείου
Μαγείας;» επανέλαβε ο Μαγκόριαν, ενώ πολλοί από τους κενταύρους που τους είχαν περικυκλώσει
ανασάλευαν νευρικά.
«Ακριβώς!» έκανε η Άμπριτζ με υπερβολικά διαπεραστική φωνή. «γι'
αυτό προσέξτε! Σύμφωνα
με τους νόμους που έχει εκδώσει το Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγχου
Μαγικών Πλασμάτων, κάθε
επίθεση κατά ανθρώπου από μιγάδες σαν εσάς...»
«Πώς μας είπες;» φώναξε ένας αγριωπός μαύρος κένταυρος, που ο Χάρι
τον αναγνώρισε- ήταν ο
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Μπέιν. Οι υπόλοιποι μουρμούρισαν θυμωμένοι και τέντωσαν τις χορδές
των τόξων τους.
«Μην τους αποκαλείτε έτσι!» είπε θυμωμένη η Ερμιόνη, αλλά η
Άμπριτζ δε φάνηκε να την
άκουσε. Σημαδεύοντας πάντα τον Μα-γκόριαν με το τρεμάμενο ραβδί
της, συνέχισε: «Ο Νόμος
15 ΰ" αναφέρει ρητώς ότι: κάθε επίθεση μαγικού πλάσματος, που έχει
σχεδόν ανθρώπινη
νοημοσύνη και, άρα, θεωρείται υπεύθυνο για τις πράξεις του...»
«Σχεδόν ανθρώπινη νοημοσύνη;» επανέλαβε ο Μαγκόριαν, καθώς ο Μπέιν
και κάμποσοι άλλοι
χρεμέτιΖαν οργισμένοι και χτυπούσαν με τις οπλές τους το χώμα.
«Αυτό το θεωρούμε βαριά προσβολή, άνθρωπε! Ευτυχώς, η νοημοσύνη μας είναι πολύ ανώτερη από τη
δική σας».
«Τι γυρεύετε στο δάσος μας;» βρυχήθηκε ο γκρίΖος κένταυρος με το
αργασμένο πρόσωπο, που
ο Χάρι και η Ερμιόνη είχαν δει στην τελευταία τους επίσκεψη στο
δάσος. «Γιατί ήρθατε εδώ;»
«Στο δάσος σας» επανέλαβε η Άμπριτζ τρέμοντας τώρα όχι μόνο από
φόβο αλλά και από
αγανάκτηση. «Σου υπενθυμίΖω ότι Ζείτε εδώ μόνο γιατί σας έχει
παραχωρήσει το υπουργείο
ορισμένες εκτάσεις γης...» άρχισε να λέει αλλά σταμάτησε απότομα.
Ένα βέλος πέρασε τόσο κοντά από το κεφάλι της, που έξυσε στο
πέρασμα του τα γκρίΖα μαλλιά
της η Άμπριτζ έβγαλε μια στριγκλιά και σήκωσε τα χέρια της ψηλά,
ενώ κάποιοι κένταυροι
μούγκρι-ζαν ευχαριστημένοι και άλλοι γελούσαν δυνατά. Ο ήχος του
άγριου γέλωτα αντιλάλησε
στο μισοσκότεινο ξέφωτο και η εικόνα των οπλών τους που χτύπαγαν
το έδαφος ήταν
τρομακτική.
«Τίνος είναι τώρα το δάσος, άνθρωπε;» βρυχήθηκε ο Μπέιν.
«Σιχαμεροί μιγάδες!» ούρλιαξε
εκείνη με τα χέρια σηκωμένα. «Κτήνη! Ανεξέλεγκτα Ζώα!»
Ι
«Σωπάστε!» φώναξε η Ερμιόνη αλλά ήταν αργά η Άμπριτζ σημάδεψε με
το ραβδί της τον
Μαγκόριαν και ούρλιαξε: «Περίσφιξη!»
Σκοινιά εκτινάχτηκαν σαν φίδια στον αέρα και τυλίχτηκαν γύρω από
τον κορμό του κενταύρου
παγιδεύοντας τα χέρια του εκείνος κραύγασε οργισμένος και σηκώθηκε
στα πίσω πόδια του
προσπαθώντας να ελευθερωθεί, ενώ οι υπόλοιποι κένταυροι ορμούσαν.
Ο Χάρι άρπαξε την Ερμιόνη και την τράβηξε κάτω με το πρόσωπο στο
χώμα, Βίωσε μια στιγμή
απόλυτου πανικού καθώς βροντούσαν γύρω του οι οπλές οι κένταυροι
όμως πηδούσαν από
πάνω του ή τον παρέκαμπταν, ουρλιάΖοντας και μουγκρίζοντας από
οργή.
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«Όχιιιιιι!» άκουσε τη στριγκλιά της Άμπριτζ. «Όχιιιιι... Είμαι
γενική γραμματέας... δεν μπορείτε...
Αφήστε με, κτήνη... όχωιι...»
Ο Χάρι είδε μια κόκκινη αστραπή και κατάλαβε ότι η Άμπριτζ
προσπάθησε να αποχαυνώσει
κάποιο κένταυρο έπειτα συνέχισε να ουρλιαΖει ακόμη πιο δυνατά. Ο
Χάρι σήκωσε μερικά
εκατοστά το κεφάλι του και είδε ότι ο Μπέιν την είχε πιάσει από
πίσω και την είχε σηκώσει στον
αέρα ενώ εκείνη στρίγκλίΖε και χτυπιόταν από το φόβο της. Ξαφνικά
είδε το ραβδί της να πέφτει
από το χέρι κι η καρδιά του σκίρτησε. Αν μπορούσε να το πιάσει...
Άπλωσε το χέρι του προς το ραβδί, αλλά εκείνη τη στιγμή το
τσαλαπάτησε με την οπλή του ένας
κένταυρος και το έσπασε στα δύο.
«Τώρα!» βρυχήθηκε μια φωνή στο αφτί του Χάρι κι ένα δυνατό τριχωτό
μπράτσο εμφανίστηκε
από το πουθενά και τον σήκωσε όρθιο. Κάποιος έστησε στα πόδια της
και την Ερμιόνη. Ανάμεσα
στις πολύχρωμες ράχες και τα κεφάλια των κενταύρων που
ανεβοκατέβαιναν καθώς έτρεχαν, ο
Χάρι είδε τον Μπέιν να απομακρύνεται ανάμεσα στα δέντρα κρατώντας
την Άμπριτζ. Εκείνη
στρίγκλίΖε με όλη της τη δύναμη, αλλά η φωνή της έσβηνε σιγά σιγά
μέχρι που χάθηκε ανάμεσα
στα ποδοβολητά που ηχούσαν γύρω τους.
«Κι αυτά εδώ;» ρώτησε ο γκρι'Ζος κένταυρος με το τραχύ πρόσωπο που
κρατούσε την Ερμιόνη.
«Είναι μικρά», ακούστηκε μια αργόσυρτη μελαγχολική φωνή πίσω από
τον Χάρι. «Δεν
πειράζουμε τα πουλάρια».
«Αυτά την έφεραν εδώ, Ρόναν», αποκρίθηκε ο κένταυρος που κρατούσε
τον Χάρι. «Και δεν είναι
τόσο μικρά... τούτος κοντεύει να γίνει άντρας», πρόσθεσε και
ταρακούνησε τον Χάρι από το γιακά
του μανδύα του.
«Σας παρακαλώ», είπε ξέπνοη η Ερμιόνη, «σας παρακαλώ, μη μας
690
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κάνετε κακό, εμείς δε σκεφτόμαστε σαν εκείνη, δεν είμαστε
υπάλληλοι του υπουργείου! Ήρθαμε
εδώ μόνο και μόνο γιατί ελπίσαμε να μας σώσετε από εκείνη».
Ο Χάρι, μόλις είδε την έκφραση του γκρίζου κενταύρου που κρατούσε
την Ερμιόνη, κατάλαβε ότι
τα λόγια αυτά ήταν μεγάλο λάθος. Ο γκρίζος κένταυρος έριξε πίσω το
κεφάλι, χτύπησε θυμωμένα
το έδαφος με τις οπλές του και Βρυχήθηκε: «Βλέπεις, Ρόναν; Έχουν
ήδη την αλαΖονεία του
είδους τους! Ώστε ήρθατε για να κάνουμε εμείς τη Βρομοδουλειά, ε,
κορίτσι; ΝομίΖατε ότι θα σας
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υπηρετήσουμε, θα διώξουμε τους εχθρούς σας σαν υπάκουα
μαντρόσκυλα;»
«Όχι!» φώναξε έντρομη η Ερμιόνη. «Σας παρακαλώ... δεν εννοούσα
αυτό! Απλώς ήλπίΖα ότι
θα... θα μπορέσετε να μας Βοηθήσετε...»
Αλλά τα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.
«Δε βοηθάμε ανθρώπους!» γρύλισε ο κένταυρος που κράταγε τον Χάρι.
Έσφιξε τη λαβή του κι
οπισθοχώρησε μερικά βήματα, με αποτέλεσμα να βρεθούν τα πόδια του
Χάρι για μια στιγμή στον
αέρα. «Είμαστε ένα διαφορετικό είδος και καμαρώνουμε γι' αυτό. Δε
θα σας επιτρέψουμε να
φύγετε από δω για να καυχιέστε ότι εκτελέσαμε τις διαταγές σας!»
«Μα δεν πρόκειται να πούμε κάτι τέτοιο!» φώναξε ο Χάρι. «Ξέρουμε
ότι δεν κάνετε ότι κάνετε
επειδή το θέλουμε εμείς...»
Κανένας όμως δεν του έδωσε σημασία.
Ένας γενειοφόρος κένταυρος από το μπουλούκι φώναξε: «Ήρθαν
ακάλεστοι, πρέπει να
υποστούν τις συνέπειες!»
Τα λόγια του έγιναν δεκτά με κραυγές επιδοκιμασίας κι ένας καφετής κένταυρος φώναξε: «Να
πάθουν ότι κι η γυναίκα!»
«Είπατε ότι δεν πειράζετε αθώους!» κραύγασε η Ερμιόνη" τώρα ήταν
αληθινά τα δάκρυα που
αυλάκωναν τα μαγουλά της. «Εμείς δε σας πειράξαμε σε τίποτα, δε
χρησιμοποιήσαμε ραβδιά
ούτε σας προσβάλαμε το μόνο που θέλουμε είναι να γυρίσουμε στο
σχολείο μας, σας
παρακαλούμε, αφήστε μας...»
«Εμείς δεν είμαστε σαν τον προδότη τον Φιρέντσε, κορίτσι!» φώναξε
ο γκρι'Ζος κένταυρος,
προκαλώντας νέα επιδοκιμαστικά χρε-μετίσματα από τους συντρόφους
του. «Για τι μας πέρασες;
Για ομιλούντα άλογα; Είμαστε ένας αρχαίος λαός που δεν ανέχεται
εισβολές και προσβολές
μάγων! Δεν αναννωρίΖουμε τους νόμους σας, δε σας θεωρούμε
ανώτερους μας, είμαστε...»
Μα η συνέχεια δεν ακούστηκε- εκείνη τη στιγμή αντήχησε ένας τόσο
δυνατός πάταγος στην άκρη
του ξέφωτου, ώστε ο Χάρι, η Ερμιόνη και οι πενήντα περίπου
κένταυροι που στέκονταν στο
ξέφωτο γύρισαν να δούνε. Αυτός που κρατούσε τον Χάρι έσπευσε να
πιάσει το τόξο και τη
φαρέτρα του, αφήνοντας το αγόρι να πέσει στο έδαφος. Το ίδιο
συνέβη και στην Ερμιόνη. Ο Χάρι
έτρεξε κοντά της, καθώς οι κορμοί δύο δέντρων λύγιζαν δυσοίωνα κι
ανάμεσα τους ξεπρόβαλλε η
τρομερή μορφή του Γκράουπ του γίγαντα.
Όσοι κένταυροι βρίσκονταν πιο κοντά τραβήχτηκαν πίσω το ξέφωτο
ήταν τώρα ένα δάσος τόξων
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και βελών, έτοιμων να εκτοξευτούν. Σημάδευαν όλα ψηλά, το τεράστιο
γκρίΖωπό πρόσωπο που
ξεπρόβαλλε κάτω ακριβώς από τα φυλλώματα των ψηλότερων δέντρων. Το
λοξό στόμα του
Γκράουπ έχασκε ανόητα τα κίτρινα, μεγάλα σαν τούβλα, δόντια του
γυαλίΖαν στο μισόφωτο, ενώ
τα θολά στο χρώμα της λάσπης μάτια του κοίταΖαν στενεμένα τους
κενταύρους στα πόδια του.
Σπασμένα σκοινιά κρέμονταν από τους αστραγάλους του.
Ο Γκράουπ άνοιξε το στόμα του ακόμη πιο πολύ.
«Χάγκερ».
Ο Χάρι δεν κατάλαβε τι σήμαινε το «χάγκερ» ή σε ποια γλώσσα ήταν,
μα δεν τον έμελε κοίταΖε το
κάτω μέρος των ποδιών του Γκράουπ, που το μήκος τους ήταν σχεδόν
το ίδιο με το ύψος του
Χάρι. Η Ερμιόνη άρπαξε σφιχτά το χέρι του αγοριού. Οι κένταυροι
κοίταΖαν βουβοί το γίγαντα,
που το τεράστιο στρογγυλό κεφάλι του γϋρίΖε δεξιά-αριστερά καθώς
συνέχιΖε να τους καρφώνει
με τα μάτια του σαν να έψαχνε κάτι που του έπεσε.
«Χάγκερ!» επανέλαβε, πιο επίμονα.
«Φύγε από δω, γίγαντα!» φώναξε ο Μαγκόριαν. «Δεν είσαι
ευπρόσδεκτος ανάμεσα μας!»
Τα λόγια αυτά δεν έκαναν την παραμικρή εντύπωση στον Γκράουπ.
Έσκυψε λίγο περισσότερο (οι
κένταυροι τέντωσαν τις χορδές των τόξων τους) και βρυχήθηκε:
«ΧΆΓΚΕΡ!»
Μερικοί κένταυροι τα χρειάστηκαν για τα καλά. Η Ερμιόνη, όμως,
κοντανάσανε.
«Χάρι!» ψιθύρισε. «ΝομίΖω ότι προσπαθεί να πει Χάγκριντ^.»
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Γκράουπ τους πρόσεξε- ήταν οι μοναδικοί
άνθρωποι στη θάλασσα
των κενταύρων. Έσκυψε καμιά τριανταριά πόντους το κεφάλι του για
να τους δει καλύτερα. Ο
Χάρι ένιω692
σε την Ερμιόνη να τρέμει δίπλα του, καθώς ο Γκράουπ άνοιγε το
στόμα του και πρόφερε με
Βαθιά, βροντερή φωνή: «Έρμι».
«Δεν το πιστεύω», μουρμούρισε η Ερμιόνη κι έσφιξε τόσο δυνατά το
μπράτσο του Χάρι, που
μούδιασε το χέρι του. Φαινόταν έτοιμη να Λιποθυμήσει. «Με... με
θυμάται».
«ΕΡΜΙ», βρυχήθηκε ο Γκράουπ. «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΓΚΕΡ;»
«Δεν ξέρω», έκρωξε τρομοκρατημένη εκείνη. «Λυπάμαι, Γκράουπ αλλά
δεν ξέρω!»
«ΓΚΡΆΟΥΠ ΘΕΛΕΙ ΧΑΓΚΕΡ!»
Ένα γιγάντιο χέρι απλώθηκε προς το μέρος τους. Η Ερμιόνη
στρίγκλισε, έτρεξε λίγα βήματα προς
τα πίσω κι έπεσε κάτω. Ο Χάρι, που δεν είχε ραβδί, ετοιμάστηκε να
παλέψει με νύχια και με δό-
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ντια καθώς τον πλησίαΖε το χέρι, ρίχνοντας με την κίνηση του στο
έδαφος ένα χιονόλευκο
κένταυρο.
Ήταν, θαρρείς, το σύνθημα που περίμεναν οι υπόλοιποι- τα απλωμένα
δάχτυλα του Γκράουπ
απείχαν τώρα καμιά τριανταριά πόντους από τον Χάρι, όταν πενήντα
βέλη έσκισαν τον αέρα και
καρφώθηκαν στο τεράστιο πρόσωπο του γίγαντα, κάνοντας τον να
ουρλιάξει από πόνο και οργή.
Ίσιωσε το κορμί κι έτριψε με τις χερούκλες του το πρόσωπο του,
σπάΖοντας τα στελέχη των
βελών αλλά μπήγοντας τις αιχμές ακόμη πιο βαθιά.
Βρυχήθηκε βαριοπατώντας με τα τεράστια πόδια του κι οι κένταυροι
σκορπίστηκαν καλπάΖοντας
από μπροστά του σταγόνες αίματος, μεγάλες σαν κροκάλες, μούσκεψαν
τον Χάρι καθώς βοηθούσε την Ερμιόνη να σταθεί στα πόδια της. Έπειτα άρχισαν να
τρέχουν με όλη τους τη δύναμη
προς το καταφύγιο των δέντρων. Μόλις βρέθηκαν εκεί, κοίταξαν πίσω
τους- ο Γκράουπ
προσπαθούσε να πιάσει στα τυφλά τους κενταύρους ενώ το αίμα
αυλάκωνε το πρόσωπο του.
Εκείνοι υποχωρούσαν άτακτα, καλπάΖοντας μέσα στα δέντρα στην
αντίθετη πλευρά του
ξέφωτου. Ο Χάρι κι η Ερμιόνη είδαν τον Γκράουπ να βγάΖει άλλον
έναν οργισμένο βρυχηθμό και
να τους κυνηγάει, τσακίζοντας τα δέντρα στο πέρασμα του.
«Αχ, όχι», είπε η Ερμιόνη κι έτρεμε τόσο πολύ, που λύγισαν τα
γόνατα της. «Ήταν φρικτό.
Φοβάμαι μην τους σκοτώσει όλους».
«Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν πολυσκοτίΖομαι», σχολίασε
πικρόχολα ο φίλος της.
Ο θόρυβος από τον καλπασμό` των κενταύρων και από το ποδο-βολητό
του γίγαντα έσβησε σιγά
σιγά. Καθώς ο Χάρι προσπαθούσε
ν' αφουγκραστεί, ένιωσε μια δυνατή σουβλιά στο σημάδι του και ένα
κύμα τρόμου τον
πλημμύρισε.
Είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος η διάσωση του Σείριου ήταν τώρα ακόμη
πιο δύσκολη απ' ότι όταν
είδε το όνειρο. Δεν ήταν μονάχα ότι είχε χάσει το ραβδί του, αλλά
με την Ερμιόνη βρίσκονταν
καθηλωμένοι στην καρδιά του Απαγορευμένου Δάσους, χωρίς κανένα
μέσο μεταφοράς.
«Έξυπνο σχέδιο», σχολίασε ειρωνικά για να ξεσπάσει κάπου το θυμό
του. «Πάρα πολύ έξυπνο.
Τώρα τι κάνουμε;»
«Πρέπει να γυρίσουμε στο κάστρο», του είπε ξεψυχισμένα η Ερμιόνη.
«Ώσπου να φτάσουμε εκεί, θα έχει πεθάνει ο Σείριος», έκανε ο Χάρι
και κλότσησε απ' τα νεύρα
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του τον κορμό ενός δέντρου, ξαφνικά άκουσε μια διαπεραστική κραυγή
πάνω από το κεφάλι του.
Σήκωσε τα μάτια του και είδε ένα θυμωμένο οσφυοκάμπτη να
χειρονομεί απειλητικά με τα λεπτά
σαν ξερόκλαδα δάχτυλα του.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τα ραβδιά μας», είπε
απελπισμένη η Ερμιόνη ενώ
σηκωνόταν από το έδαφος. «Άλλωστε, πώς θα πηγαίναμε στο Λονδίνο,
βρε Χάρι;»
«Αυτό ακριβώς αναρωτιόμαστε κι εμείς», ακούστηκε πίσω τους μια
γνώριμη φωνή.
Ο Χάρι κι η Ερμιόνη γύρισαν απότομα και κοίταξαν ανάμεσα στα
δέντρα.
Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε ο Ρον πιο πίσω η Τζίνι, ο Νέβιλ και η
Λούνα τον ακολουθούσαν
βιαστικά. Ήταν ΟΛοι στραπατσαρισμένοι το μπράτσο της Τζίνι ήταν
γεμάτο αμυχές ενώ πάνω
από το δεξί μάτι του Νέβιλ ξεπρόβαλλε ένα μεγάλο κόκκινο
καρούμπαλο από τα χείλη του Ρον
επίσης έτρεχε αίμα. Ωστόσο, έδειχναν όλοι πολύ ευχαριστημένοι.
«Λοιπόν», έκανε ο Ρον παραμερίζοντας ένα χαμηλό κλαδί και δίνοντας
στον Χάρι το ραβδί του,
«έχεις καμιά ιδέα;»
«Πώς βρεθήκατε εδώ;» ρώτησε έκπληκτος ο Χάρι καθώς έπαιρνε το
ραβδί του.
«Με καναδυό αποχαυνωτικά ξόρκια, ένα αφοπλιστικό κι ένα
ξεγυρισμένο απωθητικό που
εκτέλεσε άψογα ο Νέβιλ», εξήγησε αεράτα ο Ρον, που επέστρεψε και
στην Ερμιόνη το ραβδί της.
«Αλλά η Τζίνι ήταν η καλύτερη. Έκανε στον Μαλφόι το ξόρκι του
μπαμπούλα-νυ-χτερίδα και του
άλλαξε τα φώτα: όλο το πρόσωπο του καλύφθηκε από
694
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κάτι τεράστια φτερωτά πράγματα. Τέλος πάντων, σας είδαμε από το
παράθυρο που πηγαίνατε
στο δάσος και σας ακολουθήσαμε. Τι την κάνατε την Άμπριτζ;»
«Την πήρε ένα κοπάδι κενταύρων», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Κι εσάς σας
άφησαν;» ρώτησε
έκπληκτη η Τζίνι. «Όχι, τους κυνήγησε ο Γκράουπ», απάντησε ο Χάρι.
«Ποιος Γκράουπ;» ρώτησε
με ενδιαφέρον η Λούνα. «Ο μικρός αδελφός του Χάγκριντ», πετάχτηκε
ο Ρον. «Καλά, δεν έχει
σημασία. Τι έμαθες ΣΤΟ τζάκι, Χάρι; Τελικά, ο Ξέρεις-Ποιος κρατά
αιχμάλωτο τον Σείριο ή...»
«Ναι», βιάστηκε ν' απαντήσει ο Χάρι καθώς το σημάδι του του έδινε
άλλη μια σουδλιά, «και είμαι
σίγουρος ότι είναι ακόμη Ζωντανός ο Σείριος, αλλά δεν ξέρω πώς θα
πάμε να τον σώσουμε».
Σώπασαν όλοι ελαφρώς φοβισμένοι το πρόβλημα που ανημε-τώπιΖαν
φάνταΖε αξεπέραστο.
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«Πολύ απλό, θα πάμε πετώντας», υπέδειξε η Λούνα με το πιο φυσικό
ύφος του κόσμου. Πρώτη
φορά ο Χάρι την έβλεπε έτσι.
«Εντάξει», είπε εκείνος γυρίζοντας εκνευρισμένος προς το μέρος
της. «Πρώτα απ' όλα, εσύ δεν
πρόκειται να πας πουθενά και, δεύτερον, το σκουπόξυλο του Ρον
είναι το μόνο που δε
φρουρείται από ορεινούς καλικάντζαρους, οπότε...» «Εγώ έχω
σκουπόξυλο!» πετάχτηκε η Τζίνι.
«Ναι, αλλά δε θα έρθεις», είπε θυμωμένος ο Ρον. «Να με συγχωρεί η
χάρη σου, αλλά
ενδιαφέρομαι όσο κι εσύ για τον Σείριο!» αποκρίθηκε σφίγγοντας το
σαγόνι της με τέτοιο τρόπο
που η ομοιότητα της με τον Φρεντ και τον Τζορτζ ήταν ξαφνικά
εντυπωσιακή.
«Είσαι πολύ...» άρχισε να λέει ο Χάρι μα η Τζίνι τον έκοψε
οργισμένη.
«Είμαι τρία χρόνια μεγαλύτερη απ' ότι εσύ όταν πολέμησες τον
Ξέρεις-Ποιον για τη φιλοσοφική
λίθο και χάρη σ' εμένα αυτή τη στιγμή επιτίθενται στον Μαλφόι
γιγάντιοι ιπτάμενοι μπαμπούλες
στο γραφείο της Άμπριτζ...» «Ναι, αλλά...»
«Είμαστε όλοι μέλη των Σίγμα-Νι», παρενέβη ήρεμα ο Νέβιλ. «Γι'
αυτό έγιναν όλα, για να
μπορούμε να πολεμήσουμε τον Ξέρε-τε-Ποιον. Και τώρα, μας δίνεται
για πρώτη φορά η ευκαιρία
να το κάνουμε... ή ήταν όλα ένα παιχνίδι;»
«Όχι... όχι βέβαια...» είπε ανυπόμονα ο Χάρι. «Τότε, θα έρθουμε κι
εμείς», δήλωσε απλά ο Νέβιλ.
«θέλουμε
να βοηθήσουμε».
«Σωστά», είπε μ' ένα χαρούμενο χαμόγελο η Λούνα.
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον. Ήξερε ότι σκέφτονταν το ίδιο ακριβώς
πράγμα: αν επρόκειτο να διαλέξει
κάποιους από τους Σίγμα-Νι, εκτός από τον εαυτό του, τον Ρον και
την Ερμιόνη, να τον
βοηθήσουν στην επιχείρηση διάσωσης του Σείριου, σίγουρα δε θα
διάλεγε ούτε την Τζίνι, ούτε
τον Νέβιλ, ούτε τη Λούνα.
«Τι σημασία έχει τώρα;» σχολίασε απελπισμένος ο Χάρι. «Αφού δεν
υπάρχει τρόπος να πάμε
στο Λονδίνο...;»
«Μα νόμιΖα ότι κανονίστηκε αυτό», πετάχτηκε με εκνευριστική
απάθεια η Λούνα, «θα πάμε πετώντας!»
«Κοίτα», άρχισε ο Ρον, συγκρατώντας μετά βίας το θυμό του. «Ίσως
εσύ μπορείς να πετάξεις
χωρίς σκουπόξυλο, αλλά εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε φτερά και...»
«Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να πετάξεις εκτός από τα σκουπόξυλα», συνέχισε ατάραχη η Λούνα.
«Στη ράχη του πώς-τον-λένε... του στραβοκέφαλου ανεμιστήρα;»
σάρκασε ο Ρον.
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«Ο στραβοκέρατος φυσητήρας δεν πετάει», εξήγησε με θιγμένη
αξιοπρέπεια η Λούνα, «αλλά αυτά πετάνε. Κι ο Χάγκριντ λέει ότι
ξέρουν να βρίσκουν το μέρος
που ψάχνει ο αναβάτης τους».
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Πίσω τους, ανάμεσα σε δύο δέντρα, στέκονταν
δύο θέστραλ και τους
κοίταΖαν με τα γυαλιστερά, κατάλευκα μάτια τους, σαν να
καταλάβαιναν κάθε λέξη της
συΖήτησης.
«Ναι!» μουρμούρισε το αγόρι πηγαίνοντας προς το μέρος τους. Εκείνα
ανασήκωσαν τα
ερπετοειδή κεφάλια τους τινάΖοντας τις μακριές μαύρες χαίτες τους
κι ο Χάρι άπλωσε το χέρι του
και χάίδεψε το γυαλιστερό λαιμό του πλησιέστερου απορούσε πώς
μπόρεσε να
σκεφτεί ότι ήταν άσχημα.
«Είναι εδώ αυτά τα μυστήρια άλογα;» ρώτησε αβέβαια ο Ρον,
κοιτάΖοντας λίγο πιο αριστερά από
το θέστραλ που χάίδεβε ο Χάρι. «Αυτά που για να τα δεις πρέπει να
έχεις δει κάποιον να τα κακαρώνει;»
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι.
«Πόσα;»
«Δύο».
696
«ΧρειαΖόμαστε τρία», πετάχτηκε η Ερμιόνη, που ήταν ακόμη
ταραγμένη αλλά αποφασισμένη.
«Τέσσερα, Ερμιόνη», τη διόρθωσε βλοσυρά η Τζίνι.
«Βασικά, είμαστε έξι», παρατήρησε μετρώντας η Λούνα.
«Μην είσαι χαζή, δε θα πάμε όλοι!» είπε θυμωμένος ο Χάρι.
«Κοιτάξτε, εσείς οι τρεις...» έδειξε τον
Νέβιλ, την Τζίνι και τη Λούνα, «δεν πρέπει να ανακατευτείτε, δεν
έχετε...»
Νέες διαμαρτυρίες ξέσπασαν. Το σημάδι του του έδωσε άλλη μια
δυνατή σουβλιά. Κάθε στιγμή
που περνούσε ήταν πολύτιμη δεν είχε χρόνο για καβγάδες.
«Καλά, καλά, κάντε ότι νομίσετε», είπε κοφτά, «αν όμως δε βρείτε
άλλα θέστραλ, δεν μπορείτε...»
«Μην ανησυχείς, θα έρθουν κι άλλα», είπε με βεβαιότητα η Τζίνι που
κοίταΖε σε λάθος
κατεύθυνση, όπως κι ο Ρον, έχοντας την εντύπωση ότι κοιτάΖει τα
άλογα.
«Γιατί το λες αυτό;»
«Διότι, αν το πρόσεξες, εσύ και η Ερμιόνη είσαστε πασαλειμμένοι με
αίματα», απάντησε ψυχρά,
«και ξέρουμε ότι ο Χάγκριντ τα προσελκύει με ωμό κρέας. γι' αυτό
ήρθαν αυτά τα δύο».
Την ίδια στιγμή, ο Χάρι ένιωσε ένα απαλό τράβηγμα στο μανδύα του.
Χαμήλωσε τα μάτια του και
είδε το πλησιέστερο θέστραλ να γλείφει το μανίκι του, που ήταν
μουσκεμένο με το αίμα του
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Γκράουπ.
Ξαφνικά, του ήρθε μια λαμπρή ιδέα. «Καλά, λοιπόν. Ο Ρον κι εγώ θα
ξεκινήσουμε μ' αυτά τα δυο
κι η Ερμιόνη θα μείνει μαΖί σας, να προσελκύσει κι άλλα
θέστραλ...»
«Δε μένω πίσω!» είπε οργισμένη η Ερμιόνη.
«Δεν υπάρχει λόγος», χαμογέλασε η Λούνα. «Κοιτάξτε, έρχονται κι
άλλα... Εσείς οι δυο θα πρέπει
να μυρίσετε από χιλιόμετρα...»
Ο Χάρι γύρισε να δει άλλα έξι-επτά θέστραλ ξεπρόβαλλαν μέσα από τα
δέντρα, με τα δυνατά
δερμάτινα φτερά τους διπλωμένα σφιχτά στο σώμα και τα ασπριδερά
τους μάτια να γυαλίΖουν
στο σκοτάδι. Δεν υπήρχε πια καμιά δικαιολογία.
«Εντάξει», είπε θυμωμένος, «διαλέξτε από ένα και καβαλήστε το».
Το Τμήμα Μυστηρίων
Ο Χάρι γραπώθηκε σφιχτά με το ένα χέρι από τη χαίτη του
πλησιέστερου θέστραλ, πάτησε το
πόδι του σε έναν κομμένο κορμό δέντρου και σκαρφάλωσε αδέξια στη
στιλπνή του ράχη. Εκείνο
δε διαμαρτυρήθηκε, μόνο γύρισε πίσω το κεφάλι με γυμνωμένα τα
μυτερά του δόντια και
προσπάθησε να γλείψει πάλι το μανδύα του αγοριού.
Ο Χάρι έχωσε τα γόνατα του πίσω από τις αρθρώσεις των φτερών κι
ένιωσε πιο ασφαλής.
Ύστερα γύρισε και κοίταξε τους άλλους. Ο Νέβιλ είχε
μισοσκαρφαλώσει στη ράχη του διπλανού
θέστραλ και προσπαθούσε τώρα να περάσει το κοντόχοντρο πόδι του
πάνω από τη ράχη του
Ζώου. Η Λούνα βρισκόταν ήδη στη θέση της, καθισμένη στο πλάί, κι
έσιαχνε τα ρούχα της σαν να
καβαλίκευε θέστραλ κάθε μέρα. Ο Ρον, η Ερμιόνη κι η Τζίνι, ωστόσο,
στέκονταν ακίνητοι και
κοίταΖαν με ανοιχτό το στόμα.
«Τι;» έκανε ο Χάρι.
«Πώς θα τα καβαλήσουμε;» ρώτησε ξεψυχισμένα ο Ρον. «Αφού δεν τα
βλέπουμε».
«Κανένα πρόβλημα», πετάχτηκε η Λούνα. Ευθύς ξεπέΖεψε πρόθυμα και
πήγε κοντά σε αυτόν,
στην Ερμιόνη και την Τζίνι. «Ελάτε μαζίμου...»
Τους οδήγησε κοντά στα άλλα θέστραλ που στέκονταν ολόγυρα και τους
βοήθησε έναν ένα να
καβαλικέψουν. Φαίνονταν κι οι τρεις πολύ νευρικοί καθώς τους
υποδείκνυε πώς να γραπώσουν
σφιχτά με το ένα χέρι τη χαίτη των αλόγων και τους έλεγε να
πιαστούν γερά, πριν επιστρέψει στο
δικό της άτι.
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699
«Είναι τρέλα αυτό που κάνουμε», μουρμούρισε ο Ρον ψηλαφώντας με το
ελεύθερο χέρι του το
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λαιμό του αλόγου του. «Τρέλα... Αν μπορούσα να το δω...»
«Να παρακαλάς να μείνει αόρατο», τον έκοψε βλοσυρά ο Χάρι. «Όλοι
έτοιμοι;»
Έγνεψαν καταφατικά κι ο Χάρι είδε πέντε Ζευγάρια γόνατα να
σφίγγονται στα πλευρά των
αλόγων.
«Εντάξει...» Κοίταξε το πίσω μέρος του γυαλιστερού μαύρου κεφαλιού
του θέστραλ του και
ξεροκατάπιε. «Υπουργείο Μαγείας, είσοδος επισκεπτών, Λονδίνο»,
είπε αβέβαια. «Ε... αν ξέρεις
πώς να πας...»
Για μια στιγμή, το θέστραλ του δεν έκανε τίποτα ύστερα, με μια
ορμητική κίνηση, που παραλίγο
να τον ρίξει κάτω, άνοιξε τα δυνατά φτερά του. Έπειτα λύγισε
ελαφρώς τα γόνατα και τινάχτηκε
ψηλά τόσο απότομα και σχεδόν κατακόρυφα, που ο Χάρι έσφιξε γύρω
από το σώμα του αλόγου
τα μπράτσα και τα πόδια του για να μη γλιστρήσει στα οστεώδη του
καπούλια. Έκλεισε τα μάτια
του, πίεσε το πρόσωπο του στη μεταξένια χαίτη και, καλπαΖοντας
πάνω από τα ψηλότερα κλαδιά
των δέντρων, πέταξαν στο πορφυρό ηλιοβασίλεμα.
Πρώτη φορά ταξίδευε ο Χάρι με τέτοια ταχύτητα. Το θέστραλ πέρασε
πάνω από το κάστρο χωρίς
να κινεί σχεδόν καθόλου τα πλατιά φτερά του.
Ο Χάρι ένιωθε το πρόσωπο του να το μαστιγώνει ο παγωμένος αέρας"
μισόκλεισε τα μάτια του
για να τα προστατεύσει από την ορμή του ανέμου, κοίταξε ολόγυρα
και είδε τους πέντε
συντρόφους του να πετούν ξοπίσω του, σκυμμένοι όσο περισσότερο
ìπορούσαν στους λαιμούς
των θέστραλ τους, για να προστατευτούν από το ισχυρό ρεύμα που
άφηνε εκείνος στο πέρασμα
του.
Τώρα πετούσαν πάνω από το πάρκο του «Χόγκουαρτς», είχαν περάσει το
Χόγκσμιντ έβλεπε
κάτω απο τα πόδια του βουνά και λαγκάδια. Στο τελευταίο φως της
μέρας, ο Χάρι διέκρινε μικρές
νησίδες φώτων καθώς περνούσαν πάνω από χωριά και ύστερα ένα φιδογυριστό δρόμο με ένα
μοναχικό αυτοκίνητο, που φαίνεται πως επέστρεφε στο σπίτι μέσα από
τους λόφους.
«Είναι απίστευτο!» μόλις που ακούστηκε η φωνή του Ρον κάπου πίσω
του και ο Χάρι φαντάστηκε
πώς πρέπει να ένιωθε ο φίλος του που πετούσε σε τέτοιο ύψος χωρίς
καν να βλέπει το μέσο
μεταφοράς του.
Έπεσε το λυκόφως. Τώρα ο ουρανός είχε πάρει ένα γλυκό, μουντό,
μενεξελί χρώμα, διάστικτο
από τις ασημιές λάμψεις των αστεριών σε λίγο μόνο τα φώτα από τις
πόλεις των Μαγκλ τους
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έδιναν κάποια ένδειξη για το ύψος και την ταχύτητα της πτήσης
τους. Ο Χάρι αγκάλιαΖε σφιχτά το
λαιμό του αλόγου του, παρακινώντας το νοερά να πετάξει ακόμη πιο
γρήγορα. Πόση ώρα είχε
περάσει από τότε που είδε τον Σείριο πεσμένο στο δάπεδο του
Τμήματος Μυστηρίων; Πόσο
ακόμη θα αντιστεκόταν στον Βόλντεμορτ; Το μόνο που ήξερε το αγόρι
με βεβαιότητα ήταν ότι ο
νονός του δεν είχε υποκύψει στην επιθυμία του Βόλντεμορτ ούτε είχε
πεθάνει ήταν σίγουρος
πως, αν συνέβαινε κάτι από αυτά τα δύο, θα ένιωθε τον ενθουσιασμό
ή την οργή του Βόλντεμορτ
να διαπερνά το κορμί του, ενώ το σημάδι του θα τον πονούσε όσο τη
νύχτα της επίθεσης
στον κύριο Ουέσλι.
Συνέχισαν την πτήση τους ενώ το σκοτάδι πύκνωνε ολοένα και
περισσότερο το πρόσωπο του
Χάρι ήταν παγωμένο και τα πόδια του μουδιασμένα καθώς τα έσφιγγε
στα πλευρά του θέστραλ,
αλλά δεν τολμούσε να σαλέψει γιατί φοβόταν μη γλιστρήσει... Το
δυνατό μούγκρισμα του αέρα
τον είχε ξεκουφάνει και το στόμα του είχε στεγνώσει από την
παγωνιά της νύχτας. Είχε χάσει
κάθε αίσθηση της απόστασης που είχαν διανύσει είχε εμπιστοσύνη
όμως στο άτι του, που έσκίΖε
αποφασιστικά το σκοτάδι αργοπλαταγίΖοντας τα φτερά του, καθώς
συνέχιΖαν το ταξίδι τους.
Αν αργούσαν...
Είναι Ζωντανός, αντιστέκεται ακόμη, το νιώθω...
Αν τυχόν πειθόταν ο Βόλντεμορτ ότι ο Σείριος δεν επρόκειτο να
σπάσει...
θα το καταλάβω...
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε απότομα το θέστραλ είχε σκύψει το
κεφάλι του και βουτούσε προς
το έδαφος κάνοντας τον να γλιστρήσει μπροστά, πάνω στο λαιμό του
Ζώου. Επιτέλους,
κατέβαιναν... Του φάνηκε πως άκουσε μια στριγκλιά πίσω του και
ριψοκινδύνευ-σε να στραφεί να
δει, αλλά δεν αντιλήφθηκε κανένα κορμί να πέφτει στο κενό...
Προφανώς είχαν αιφνιδιαστεί και οι
άλλοι όπως κι ο ίδιος από την απότομη αλλαγή πορείας.
Τώρα, τα λαμπερά πορτοκαλιά φώτα που απλώνονταν προς κάθε
κατεύθυνση γίνονταν όλο και
πιο μεγάλα, όλο και πιο στρογγυλά διακρίνονταν οι κορφές των
κτιρίων, τα φωτεινά ποτάμια από
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τους προβολείς των αυτοκινήτων που έμοιαΖαν με λαμπερά μάτια
εντόμων, καθώς και τα
φωτισμένα τετράγωνα των παραθύρων. Κι ύστερα, ξαφνικά, ήρθε
καταπάνω τους ένα
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πεΖοδρόμιο. Ο Χάρι γαν-Τζώθηκε όσο πιο γερά μπορούσε στο θέστραλ
του κι ετοιμάστηκε για
την πρόσκρουση, μα το άλογο άγγιξε το έδαφος ανάλαφρα σαν σκιά. Ο
Χάρι γλίστρησε από τη
ράχη του και βρέθηκε στο δρόμο με τον ξεχειλισμένο κάδο
απορριμμάτων και το γειτονικό
ξεχαρβαλωμένο τηλεφωνικό θάλαμο και τα δύο φάνταΖαν σχεδόν άχρωμα
έτσι καθώς τα έλουΖε ο παγωμένος πορτοκαλής φωτισμός του δρόμου.
Λίγο πιο πέρα προσγειώθηκε ο Ρον και πήδησε αμέσως στο πεΖοδρόμιο.
«Ποτέ ξανά», δήλωσε, καθώς στεκόταν τρέμοντας στα πόδια του. Έκανε
να απομακρυνθεί από
το θέστραλ του αλλά, έτσι όπως δεν το έβλεπε, σκόνταψε στα
καπούλια του και κινδύνευσε να
πέσει. «Ποτέ ξανά, ποτέ ξανά... ήταν ότι χειρότερο...»
Η Ερμιόνη και η Τζίνι προσγειώθηκαν δεξιά κι αριστερά του
γλίστρησαν και οι δυο από τις ράχες
των Ζώων τους με μεγαλύτερη χάρη από τον Ρον, μολονότι είχαν την
ίδια έκφραση απέραντης
ανακούφισης που πατούσαν πάλι σε στερεό έδαφος. Ο Νέβιλ ξεκαβαλίκεψε τρέμοντας, ενώ η Λούνα έκανε το ίδιο με χαρακτηριστική όμως
άνεση.
«Και τώρα πού πάμε;» ρώτησε η Λούνα τον Χάρι με ευγενικό
ενδιαφέρον, σαν να ήταν όλα αυτά
ένας ευχάριστος περίπατος.
«Από δω», έδειξε ο Χάρι. Χτύπησε απαλά στο λαιμό το θέστραλ του
ευχαριστώντας το για το
ταξίδι, έτρεξε στο ρημαγμένο τηλεφωνικό θάλαμο κι άνοιξε την
πόρτα. «Ελάτε!» παρακίνησε τους
άλλους που δίσταΖαν.
Ο Ρον και η Τζίνι μπήκαν υπάκουα η Ερμιόνη, ο Νέβιλ και η Λούνα
στριμώχτηκαν στο κατόπι
τους. Ο Χάρι έριξε μια τελευταία ματιά στα θέστραλ που έψαχναν για
αποφάγια μέσα στον κάδο
απορριμμάτων και ύστερα μπήκε στον τηλεφωνικό θάλαμο πίσω από τη
Λούνα.
«Όποιος είναι πιο κοντά στη συσκευή, να καλέσει το έξι δύο τέσσερα
τέσσερα δύο!» είπε.
Το έκανε ο Ρον, λυγίζοντας αφύσικα το χέρι του για να φτάσει το
καντράν. Μόλις σχημάτισε τον
αριθμό, ακούστηκε μια ψυχρή γυναικεία φωνή μέσα από τη συσκευή.
«Καλωσορίσατε στο Υπουργείο Μαγείας. Αναφέρατε, παρακαλώ, το όνομα
σας και το λόγο
επίσκεψης».
«Χάρι Πότερ, Ρον Ουέσλι, Ερμιόνη Γκρέιντζερ», είπε γρήγορα ο Χάρι,
«Τζίνι Ουέσλι, Νέβιλ
Λονγκμπότομ, Λούνα Λόβγκουντ... ήρθαμε εδώ να σώσουμε κάποιον,
εκτός αν τον σώσει πρώτο
το υπουργείο!»
«Ευχαριστώ», αποκρίθηκε η ψυχρή γυναικεία φωνή. «Οι επισκέπτες
παρακαλούνται να
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φορέσουν τις κάρτες τους στο στήθος».
Μισή ντουΖίνα κάρτες βγήκαν από τη μεταλλική υποδοχή επιστροφής
κερμάτων. Η Ερμιόνη τις
μάΖεψε και τις έδωσε βουβά στον Χάρι πάνω από το κεφάλι της Τζίνι
ο Χάρι έριξε μια ματιά στην
πρώτη: Χάρι Πότερ, Αποστολή Διάσωσης.
«Οι επισκέπτες θα υποβληθούν σε έρευνα και θα παραδώσουν τα ραβδιά
τους για καταχώριση
στο γραφείο ασφαλείας που βρίσκεται στο βάθος του αίθριου».
«Τέλεια!» είπε δυνατά ο Χάρι, ενώ του έδινε άλλη μια σουβλιά το
σημάδι. «Και πώς θα
ξεκολλήσουμε από δω;»
Το δάπεδο του θαλάμου κλυδωνίστηκε ξαφνικά και το πεΖΟ-δρόμιο
άρχισε να υψώνεται γύρω
από τα γυάλινα τοιχώματα του θαλάμου τα θέστραλ που έψαχναν στα
σκουπίδια χάθηκαν σιγά
σιγά από τα μάτια τους. Βυθίστηκαν στο σκοτάδι καθώς ο θάλαμος
κατέβαινε τρίζοντας στα
έγκατα του Υπουργείου Μαγείας.
Μια λεπτή δέσμη από απαλό χρυσαφί φως έπεσε στα πόδια τους και
απλώθηκε, φαρδαίνοντας,
σιγά σιγά στα σώματα τους. Ο Χάρι λύγισε τα γόνατα και σήκωσε το
ραβδί του όσο του επέτρεπε
το στριμωξίδι, κοιτάΖοντας από το τζάμι να δει αν τους περίμενε
κανένας στο αίθριο όμως έδειχνε
τελείως έρημο. Τα φώτα ήταν χαμηλότερα από ότι την ημέρα στα
τζάκια κατά μήκος των τοίχων
δεν έκαιγαν φωτιές αλλά, καθώς σταματούσε απαλά ο ανελκυστήρας,
είδε τα χρυσά σύμβολα να
συστρέφονται κυματιστά στη σκούρα μπλε οροφή.
«Το Υπουργείο Μαγείας σας εύχεται καλό βράδυ», ακούστηκε η
γυναικεία φωνή.
Η πόρτα του τηλεφωνικού θαλάμου άνοιξε πρώτος βγήκε ο Χάρι και
ακολούθησαν ο Νέβιλ και η
Λούνα. Ο μόνος ήχος στο αίθριο ήταν το ρυθμικό κελάρυσμα του νερού
στο χρυσό σιντριβάνι
πίδακες ανάβλυΖαν από τα ραβδιά του μάγου και της μάγισσας, την
αιχμή του βέλους του
κενταύρου, την κορφή του καπέλου του καλι702
καντΖαρου και τ' αφτιά του σπιτικού ξωτικού, και χύνονταν όπως
πάντα στη στέρνα.
«Ελάτε», τους παρακίνησε σιγανά ο Χάρι και οι υπόλοιποι πέντε
άρχισαν να διασχίσουν το αίθριο
ξοπίσω του. Πέρασαν δίπλα από το σιντριβάνι και κατευθύνθηκαν προς
το γραφείο του μάγου,
που είχε Ζυγίσει την προηγούμενη φορά το ραβδί του Χάρι. Το
γραφείο όμως τώρα ήταν έρημο.
Ο Χάρι ήταν σίγουρος πως έπρεπε να υπάρχει κάποιος φύλακας εκεί.
Είχε την αίσθηση ότι η
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απουσία του ήταν κακό σημάδι τα άσχημα προαισθήματα του έγιναν
ακόμη πιο έντονα καθώς
διάβαιναν τις χρυσές πύλες για να κατευθυνθούν προς τους
ανελκυστήρες. Πάτησε το
πλησιέστερο κουμπί με την ένδειξη «κάθοδος» κι εμφανίστηκε σχεδόν
αμέσως ένας
ανελκυστήρας το χρυσό πλέγμα άνοιξε μ' ένα δυνατό κρότο που
αντήχησε σε όλο το αίθριο και τα
έξι παιδιά όρμησαν μέσα. Ο Χάρι πάτησε το κουμπί με τον αριθμό 9.
Το πλέγμα έκλεισε με
θόρυβο και ο ανελκυστήρας άρχισε να κατεβαίνει τρίΖοντας και
κροταλίΖοντας. Ο Χάρι δεν είχε
συνειδητοποιήσει πόσο θόρυβο προξενούσαν οι ανελκυστήρες όταν είχε
επισκεφτεί το υπουργείο
με τον κύριο Ουέσλι. Ήταν σίγουρος ότι ο σαματάς θα σήκωνε στο
πόδι όλο το προσωπικό
ασφαλείας του κτιρίου, μα όταν ο θάλαμος σταμάτησε να κατεβαίνει,
ακούστηκε μόνο η ψυχρή
γυναικεία φωνή: «Τμήμα Μυστηρίων». Κατόπιν, άνοιξαν οι πόρτες.
Βγήκαν στο διάδρομο το μόνο
που αναδεύτηκε ήταν οι φλόγες των δαυλών όταν τρεμούλιασαν στο
ρεύμα του αέρα που
προκάλεσε ο ανελκυστήρας.
Ο Χάρι στράφηκε στην απλή μαύρη πόρτα, στο βάθος. Την έβλεπε
νύχτες και νύχτες στα όνειρα
του και να που τώρα, επιτέλους, βρισκόταν εδώ.
«Πάμε», ψιθύρισε και προπορεύτηκε στο διάδρομο, με τη Λούνα πίσω
του που χάΖευε ολόγυρα
με ανοιχτό το στόμα. «Λοιπόν, ακούστε», είπε στη συνέχεια και
σταμάτησε σε απόσταση δύο
μέτρων από την πόρτα. «Ίσως... ίσως πρέπει να μείνουν καναδυό
εδώ... να κρατάνε τσίλιες
και...»
«Και πώς θα σε ειδοποιήσουμε αν έρθει κανείς;» ρώτησε η Τζίνι
ανασηκώνοντας τα φρύδια.
«Ποιος ξέρει πού θα είσαι...»
«θα έρθουμε μαζί σου, Χάρι», δήλωσε ο Νέβιλ.
«Πάμε, λοιπόν», είπε αποφασιστικά ο Ρον.
Ο Χάρι δεν ήθελε να τους πάρει όλους μαΖί του, αλλά δεν είχε
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άλλη επιλογή. Γύρισε προς την πόρτα, προχώρησε... και... όπως είχε
γίνει στο όνειρο του, εκείνη
άνοιξε. Το αγόρι διάβηκε το κατώφλι οδηγώντας και τους άλλους
μέσα.
Βρίσκονταν σε ένα μεγάλο στρογγυλό δωμάτιο. Όλα εκεί μέσα ήταν
μαύρα, ακόμη και το δάπεδο
και το ταβάνι ολόγυρα στους τοίχους βρίσκονταν ανά τακτά
διαστήματα πανομοιότυπες μαύρες
πόρτες, χωρίς πόμολο ή κάποιο διακριτικό γνώρισμα, ενώ στα κενά
ανάμεσα τους υπήρχαν
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ειδικοί βραχίονες όπου έκαιγαν κεριά με γαλαΖίες φλόγες το ψυχρό
τρεμουλιαστό φως τους
καθρεφτιΖό-ταν στο γυαλιστερό μαρμάρινο δάπεδο, δημιουργώντας σ'
όλους την αίσθηση ότι
πατούσαν σε σκοτεινό νερό.
«Ας κλείσει κάποιος την πόρτα», μουρμούρισε ο Χάρι.
Μόλις όμως ο Νέβιλ την έκλεισε, ο Χάρι μετάνιωσε που έδωσε αυτή
την εντολή. Χωρίς τη μακριά
φωτεινή δέσμη από τους δαυλούς του διαδρόμου, σκοτείνιασε τόσο
πολύ ο χώρος, ώστε το μόνο
που διέκριναν ήταν οι τρεμουλιαστές γαλάζιες φλόγες στους τοίχους
και οι αχνές αντανακλάσεις
τους στο δάπεδο.
Στο όνειρο του, ο Χάρι διέσχίΖε αποφασιστικά το στρογγυλό δωμάτιο,
άνοιγε την πόρτα ακριβώς
απέναντι από την είσοδο και συ-νέχιΖε το δρόμο του. Μα εδώ γύρω
υπήρχαν καμιά ντουΖίνα
πόρτες. Καθώς κοίταΖε αυτές που βρίσκονταν απέναντι του
προσπαθώντας να διαλέξει τη
σωστή, ένα δυνατό βουητό ακούστηκε και τα κεριά άρχισαν να
κινούνται προς τα πλάγια. Ο
τοίχος του στρογγυλού δωματίου περιστρεφόταν.
Η Ερμιόνη αρπάχτηκε από το μπράτσο του Χάρι σαν να φοβόταν ότι θα
γύριΖε και το δάπεδο,
αλλά δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Για λίγες στιγμές, οι γαλαΖίες
φλόγες γύρω τους ενώθηκαν
θυμίζοντας θαρρείς λαμπτήρες νέον, έτσι καθώς ο τοίχος
περιστρεφόταν με ταχύτητα ύστερα, το
βουητό σταμάτησε απότομα όπως ξεκίνησε κι όλα έπαψαν να κινούνται.
Μες στα μάτια του Χάρι χόρευαν γαλαΖίες λάμψεις τίποτε άλλο δεν
έβλεπε.
«Τι ήταν αυτό;» ψιθύρισε φοβισμένος ο Ρον.
«Για να μπερδευτούμε, θαρρώ. Για να μην ξέρουμε από ποια πόρτα
μπήκαμε», αποκρίθηκε με
πνιχτή φωνή η Τζίνι.
Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως πως είχε δίκιο. Τώρα ήταν πιο εύκολο να
διακρίνει ένα μυρμήγκι πάνω
στο κατάμαυρο δάπεδο παρά την πόρτα απ' όπου μπήκαν και η πόρτα
από την οποία έπρεπε να
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βγουν θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από τις δώδεκα
πανομοιότυπες που υπήρχαν γύρω
τους.
«Πώς θα γυρίσουμε πίσω;» ρώτησε νευρικά ο Νέβιλ. «Προς το παρόν,
δεν έχει σημασία»,
απάντησε αποφασιστικά ο Χάρι κι ανοιγόκλεισε τα μάτια για να
διώξει από μπροστά του τις
γαλαΖίες λάμψεις. Έσφιξε το ραβδί του. «Δε θα χρειαστεί να βγούμε
από δω, αν δε βρούμε
πρώτα τον Σείριο...»
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«Μην αρχίσεις όμως να τον φωνάΖεις!» είπε επιτακτικά η Ερμιόνη. Ο
Χάρι ωστόσο δε χρειαΖόταν
τη συμβουλή της το ένστικτό του του έλεγε να κάνει όσο το δυνατόν
λιγότερο θόρυβο. «Τώρα πού
πάμε, Χάρι;» ρώτησε ο Ρον.
«Δεν ξέρω...» άρχισε το αγόρι. Ξεροκατάπιε. «Στα όνειρα μου
έμπαινα στην πόρτα που
βρισκόταν στο βάθος του διαδρόμου των ανελκυστήρων, βρισκόμουν σ'
ένα σκοτεινό δωμάτιο —
αυτό εδώ — και κατόπιν έμπαινα από την απέναντι πόρτα σε ένα άλλο
δωμάτιο με... με φωτάκια.
Ας ανοίξουμε μερικές πόρτες...» είπε βιαστικά, «μόλις το δω, θα το
αναγνωρίσω. Ελάτε».
Κατευθύνθηκε προς την απέναντι πόρτα, ενώ οι άλλοι τον
ακολουθούσαν, ακούμπησε το χέρι του
στη δροσερή γυαλιστερή επιφάνεια, σήκωσε το ραβδί του για να είναι
έτοιμος να χτυπήσει μόλις
ανοίξει, και την έσπρωξε. Άνοιξε εύκολα.
Μετά το σκοτάδι του στρογγυλού δωματίου, οι λάμπες που κρέμονταν
με χρυσαφιές αλυσίδες
από το ταβάνι έδιναν την εντύπωση ότι αυτό το μακρόστενο ορθογώνιο
δωμάτιο ήταν πολύ πιο
φωτεινό ωστόσο, δεν υπήρχαν οι φωτεινές αεικίνητες κηλίδες που
είχε δει στα όνειρα του ο Χάρι.
Ο χώρος ήταν εντελώς άδειος αν εξαιρούσες μερικά γραφεία και, στο
κέντρο ακριβώς, μια
τεράστια γυάλινη δεξαμενή με βαθυπράσινο υγρό, αρκετά μεγάλη για
να κολυμπήσουν όλοι μέσα
στο υγρό αργοσάλευαν κάτι παράξενα υπό-λευκα αντικείμενα.
«Τι είναι αυτά τα πράγματα;» ψιθύρισε ο Ρον. «Μακάρι να 'ξερά»,
αποκρίθηκε ο Χάρι. «Μήπως
είναι ψάρια;» κοντανάσανε η Τζίνι. «Προνύμφες υδροϊών!» είπε με
έξαψη η Λούνα. «Ο μπαμπάς
λέει ότι το υπουργείο εκτρέφει...»
«Όχι», είπε υπόκωφα η Ερμιόνη. Πλησίασε να δει καλύτερα στο
εσωτερικό της δεξαμενής. «Είναι
εγκέφαλοι».
«Εγκέφαλοι;»
«Ναι... Αναρωτιέμαι τι τους θέλουν!»
Ο Χάρι πλησίασε κι αυτός στη δεξαμενή. Τώρα που έβλεπε από κοντά,
δεν υπήρχε καμιά
αμφιβολία τι ήταν. Έπλεαν μέσα στο πράσινο υγρό γυαλίΖοντας
απόκοσμα σαν γλοιώδη
κουνουπίδια.
«Πάμε να φύγουμε από δω», έκανε ο Χάρι. «Δεν είναι το δωμάτιο που
ψάχνουμε, θα ανοίξουμε κι
άλλες πόρτες».
«Υπάρχουν κι εδώ πόρτες», έδειξε ο Ρον στους τοίχους κι η καρδιά
του Χάρι βούλιαξε. Μα πόσο
μεγάλο ήταν αυτό το μέρος;
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«Στο όνειρο μου πέρασα από το πρώτο δωμάτιο σε ένα δεύτερο», είπε.
«ΝομίΖω ότι πρέπει να
επιστρέψουμε εκεί και να συνεχίσουμε το ψάξιμο».
Έτσι, γύρισαν όλοι στο σκοτεινό στρογγυλό δωμάτιο τώρα, αντί για
τις γαλάζιες φλόγες, μπροστά
στα μάτια του Χάρι χόρευαν οι απόκοσμα γυαλιστεροί εγκέφαλοι.
«Περιμένετε!» είπε κοφτά η Ερμιόνη, τη στιγμή που ετοιμαΖόταν η
Λούνα να κλείσει την πόρτα
του δωματίου με τους εγκέφαλους.
«Σημάδεψε'.»
Χτύπησε με το ραβδί της τον αέρα και ένα πύρινο Χ σχηματίστηκε
πάνω στην πόρτα, που στη
συνέχεια έκλεισε πίσω τους. Τότε ακούστηκε πάλι το υπόκωφο Βουητό
κι ο τοίχος άρχισε να
περιστρέφεται με ταχύτητα μόνο που τώρα διακρινόταν μια
χρυσοκόκκινη λάμψη ανάμεσα στο
αχνογάλαΖο φως. 'Όταν σταμάτησε να γυρίΖει το δωμάτιο, ο πύρινος
σταυρός έκαιγε ακόμη
δείχνοντας τους ποια πόρτα είχαν ανοίξει.
«Καλά που το σκέφτηκες», σχολίασε ο Χάρι. «Εντάξει, ας δοκιμάσουμε
αυτήν...»
Βάδισε ξανά προς την απέναντι ακριβώς πόρτα και την άνοιξε με
υψωμένο το ραβδί του,
ακολουθούμενος από τους υπολοίπους.
Αυτό το δωμάτιο ήταν μεγαλύτερο από το προηγούμενο, ορθογώνιο και
διακριτικά φωτισμένο. Το
δάπεδο βυθιΖόταν προς το κέντρο έτσι ώστε να σχηματίΖεται μια
μεγάλη πέτρινη κοιλότητα, με
βάθος κάπου έξι-επτά μέτρα. Αυτοί στέκονταν στο ψηλότερο διά-Ζωμα
ενός είδους πέτρινων
βαθμίδων, που έΖωναν το χώρο και κα-τηφόριΖαν σαν απόκρημνα
σκαλοπάτια, σχηματίζοντας
ένα είδος αμφιθέατρου όπως εκείνο όπου δικάστηκε ο Χάρι από τη
Δημογερο-ντία. Μόνο που
εδώ, αντί για την καρέκλα με τις αλυσίδες, υπήρχε μια ανυψωμένη
πέτρινη εξέδρα στο κέντρο της
κοιλότητας, πάνω
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στην οποία Βρισκόταν μια πανάρχαια λίθινη αψίδα, τόσο ραγισμένη
και φθαρμένη που ο Χάρι
απόρησε πώς στεκόταν όρθια. Απ' την αψίδα, η οποία δε στηριΖόταν
σε κανένα γειτονικό τειχίο,
κρεμόταν κάτι σαν κουρελιασμένη μαύρη κουρτίνα ή πέπλο που, παρά
την απόλυτη άπνοια της
ψυχρής ατμόσφαιρας, αναδευόταν ανάλαφρα σαν να την είχε αγγίξει
μόλις κάποιος.
«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε ο Χάρι κατεβαίνοντας μια βαθμίδα. Δεν
απάντησε κανείς, αλλά το
πέπλο συνέχισε να αναδεύεται. «Πρόσεχε!» ψιθύρισε η Ερμιόνη.
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Ο Χάρι κατέβηκε μια μια τις βαθμίδες μέχρι που έφτασε στον πέτρινο
πυθμένα της κοιλότητας. Τα
βήματα του αντήχησαν δυνατά καθώς πλησίαΖε την εξέδρα. Η οξυκόρυφη
αψίδα φάνταΖε πολύ
πιο ψηλή τώρα απ' ότι όταν την κοίταΖε από πάνω. Το πέπλο ανέμιΖε
ανάλαφρα σαν να πέρασε
μόλις κάποιος.
«Σείριε;» είπε ο Χάρι, μιλώντας πιο σιγανά τώρα που είχε
πλησιάσει.
Είχε την παράξενη αίσθηση ότι βρισκόταν κάποιος πίσω από το πέπλο,
στην άλλη πλευρά της
αψίδας. Σφίγγοντας το ραβδί του έκανε το γύρο της εξέδρας, μα δεν
υπήρχε τίποτα εκεί το μόνο
που έβλεπε ήταν η πίσω πλευρά του κουρελιασμένου μαύρου πέπλου.
«Πάμε να φύγουμε», φώναξε η Ερμιόνη, που είχε κατέβει τα μισά
πέτρινα σκαλοπάτια. «Κάτι δε
μου αρέσει εδώ. 'Έλα, Χάρι, πάμε να φύγουμε».
Ήταν φοβισμένη, πολύ πιο φοβισμένη από πριν που βρισκόταν στο
δωμάτιο με τους εγκέφαλους
ωστόσο, ο Χάρι έβρισκε πως είχε μια ομορφιά τούτη η αψίδα, έστω
απόκοσμη. Το πέπλο που
αναδευόταν ανάλαφρα τον τραβούσε σαν μαγνήτης ένιωθε μιαν
ακαταμάχητη παρόρμηση να
σκαρφαλώσει στην εξέδρα και να περάσει μέσα από την αψίδα.
«Πάμε να φύγουμε, Χάρι, εντάξει;» είπε επιτακτικά η Ερμιόνη.
«Καλά», απάντησε εκείνος μα δε
σάλεψε. Μόλις είχε ακούσει κάτι. Αμυδροί ψίθυροι, σιγανά
μουρμουρητά ακούγονταν πίσω από
το πέπλο. «Τι είπατε;» φώναξε δυνατά και τα λόγια του αντήχησαν
στις πέτρινες βαθμίδες.
«Κανένας δε μίλησε, Χάρι!» του απάντησε η Ερμιόνη κατεβαίνοντας
προς το μέρος του.
«Κάποιος ψιθυρίΖει πίσω από κει», είπε καθώς τραβιόταν μακριά της
και κοιτούσε
συνοφρυωμένος το πέπλο. «Εσύ είσαι, Ρον;»
«Εγώ είμαι εδώ, φιλαράκι». Ο Ρον εμφανίστηκε στο πλάί της αψίδας.
«Μα εσείς δεν ακούτε τίποτα;» ρώτησε εκνευρισμένος ο Χάρι τώρα οι
ψίθυροι είχαν δυναμώσει.
Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, είδε ότι είχε πατήσει το ένα του
πόδι στην εξέδρα.
«Τους ακούω κι εγώ», κοντανάσανε η Λούνα πλησιάΖοντάς τους από το
πλάί της αψίδας και
κοιτάΖοντας το πέπλο που αναδευόταν. «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί
μέσα!»
«Τι εννοείς εκεί μέσα;» ρώτησε η Ερμιόνη, που έδειχνε ανεξήγητα
θυμωμένη, καθώς πηδούσε
από το τελευταίο σκαλοπάτι. «Δεν είναι κανείς εκεί μέσα, είναι
απλώς μια αψίδα. Δεν υπάρχει
χώρος για κανέναν. 'Έλα, Χάρι, πάμε να φύγουμε...»
Τον άρπαξε από το μπράτσο και τον τράβηξε, αλλά εκείνος
αντιστάθηκε.
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«Χάρι, ήρθαμε εδώ να βρούμε τον Σείριο!» είπε με διαπεραστική,
ταραγμένη φωνή.
«Τον Σείριο», επανέλαβε ο Χάρι κοιτάζοντας σαν υπνωτισμένος το
πέπλο που δε σταμάταγε
στιγμή να ανεμίΖει. «Ναι...»
Επιτέλους, το μυαλό του πήρε στροφές ο Σείριος ήταν αιχμάλωτος,
ακινητοποιημένος,
βασανισμένος, κι αυτός καθόταν κι έχασκε μπροστά σε μιαν αψίδα.
«Πάμε», είπε.
Απομακρύνθηκε λίγα βήματα από την εξέδρα και, επιτέλους, ξεκόλλησε
τα μάτια του από το
πέπλο.
«Αυτό σου λέω τόση ώρα... ελάτε, λοιπόν!» φώναξε η Ερμιόνη καθώς
έκανε το γύρο της εξέδρας.
Στην άλλη πλευρά, η Τζίνι κι ο Νέβιλ κοίταζαν κι αυτοί το πέπλο
μαγεμένοι. Η Ερμιόνη έπιασε
αμίλητη το μπράτσο της Τζίνι ενώ ο Ρον έπιανε τον Νέβιλ, και τους
οδήγησαν αποφασιστικά στις
πέτρινες βαθμίδες, απ' όπου ανέβηκαν πίσω στην πόρτα.
«Τι να ήταν αυτή η αψίδα;» ρώτησε ο Χάρι την Ερμιόνη καθώς
έβγαιναν στο σκοτεινό στρογγυλό
δωμάτιο.
«Δεν ξέρω, μα ότι κι αν ήταν, ήταν επικίνδυνο», είπε αποφασιστικά
η κοπέλα χαράζοντας έναν
πύρινο σταυρό στην πόρτα.
Ο τοίχος άρχισε να περιστρέφεται γι' άλλη μια φορά κι ύστερα
σταμάτησε. Ο Χάρι διάλεξε στην
τύχη μια πόρτα και την έσπρωξε. Δεν άνοιξε.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Ερμιόνη.
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«Είναι... κλειδωμένη...» αποκρίθηκε ο Χάρι κι έριξε ΟΛο το βάρος
του στην πόρτα, που όμως δεν
υποχώρησε.
«Τότε αυτή πρέπει να είναι», έκανε ενθουσιασμένος ο Ρον, καθώς
βοηθούσε τον Χάρι και την
Ερμιόνη στην προσπάθεια τους να παραβιάσουν την πόρτα. «Σίγουρα!»
«Κάντε πίσω!» είπε θυμωμένη η Ερμιόνη. Σημάδεψε με το ραβδί της το
σημείο όπου θα
βρισκόταν η κλειδαριά σε μια συνηθισμένη πόρτα και είπε: «Άνοιξε!»
Δεν έγινε τίποτα.
«Ο σουγιάς του Σείριου!» αναφώνησε ο Χάρι.
Τον έβγαλε αμέσως από την τσέπη του και με αποφασιστικές κινήσεις
έχωσε τη λεπίδα στη
χαραμάδα ανάμεσα στην πόρτα και στον τοίχο. Οι άλλοι περίμεναν με
αγωνία καθώς έσυρε τη
λεπίδα από την κορφή μέχρι τη βάση της πόρτας. Έπειτα την τράβηξε
έξω κι έσπρωξε την πόρτα
με τους ώμους του. Παρέμεινε κλειστή. Το χειρότερο όμως ήταν πως,
όταν κοίταξε ο Χάρι το
σουγιά του, είδε πως είχε λιώσει η λεπίδα.
«Εντάξει, αφήστε αυτό το δωμάτιο», είπε η Ερμιόνη.
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«Κι αν είναι το σωστό;» ρώτησε ο Ρον κοιτάΖοντας την πόρτα μ' ένα
αίσθημα φόβου ανάμεικτου
με λαχτάρα.
«Αποκλείεται, ο Χάρι περνούσε απ' όλες τις πόρτες στο όνειρο του»,
δήλωσε η κοπέλα
σηκώνοντας το ραβδί της και σημαδεύοντας κι αυτή με έναν πύρινο
σταυρό. Την ίδια στιγμή ο
Χάρι έβαΖε τον άχρηστο πια σουγιά στην τσέπη του,
«Ξέρετε τι θα έχουν εκεί μέσα;» ρώτησε ενθουσιασμένη η Λούνα, ενώ
ο τοίχος είχε αρχίσει πάλι
να περιστρέφεται.
«Κανέναν μπλιμπιτήρα το δίχως άλλο», μουρμούρισε η Ερμιόνη κι ο
Νέβιλ γέλασε νευρικά.
Ο τοίχος σταμάτησε να κινείται κι ο Χάρι, που είχε αρχίσει να
απελπίζεται, έσπρωξε την επόμενη
πόρτα, η οποία άνοιξε αμέσως.
«Αυτό είναι»
Ο Χάρι το κατάλαβε στη στιγμή. Αναγνώρισε αμέσως τις πανέμορφες
φωτεινές κηλίδες που
χόρευαν ολόγυρα αστράφτοντας σαν διαμάντια. Μόλις τα μάτια του
συνήθισαν στη λάμψη τους,
είδε πως υπήρχαν ρολόγια σε κάθε επιφάνεια, μεγάλα και μικρά,
εκκρεμή και φορητά, άλλα να
αιωρούνται στα κενά ανάμεσα στις βιβλιοθήκες κι άλλα αφημένα πάνω
στα γραφεία που ήταν
τοποθετημένα;
κατά μήκος του δωματίου έτσι, ολάκερος ο χώρος ήταν πλημμυρι-|
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σμένος από ένα ασταμάτητο τικ-τακ, θαρρείς κι ακούγονταν χιλιάδες
μικροσκοπικά βήματα. Πηγή
των λαμπερών αεικίνητων κηλίδων ήταν ένα τεράστιο κρυστάλλινο
δοχείο σε σχήμα καμπάνας,
που βρισκόταν στο βάθος του δωματίου.
«Από δω!»
Τώρα η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή γιατί ήξερε ότι βρίσκονταν
στο σωστό δρόμο.
Προπορεύτηκε στο διαδρομίσκο ανάμεσα στα γραφεί με κατεύθυνση,
ακριβώς όπως στο όνειρο
του, την πηγή του φωτός, την κρυστάλλινη καμπάνα, που ήταν ψηλή
σαν εκείνον και βρισκόταν
πάνω σ' ένα γραφείο- στο εσωτερικό της κινούνταν ένας
σπινθηροβόλος στρόβιλος.
«Κοιτάξτε!» είπε η Τζίνι μόλις Ζύγωσαν, δείχνοντας την καρδιά του
κρυστάλλινου δοχείου.
Στο σπινθηροβόλο στρόβιλο αιωρούνταν ένα μικροσκοπικό
χρυσοποίκιλτο αβγό. Καθώς το
ανασήκωνε το ρεύμα, άνοιξε κι εμφανίστηκε από μέσα ένα κολιμπρί,
που μεταφέρθηκε στην
κορφή της καμπάνας αλλά καθώς το κατέβαΖε το ρεύμα, κουρελιάστηκαν
και βράχηκαν τα φτερά
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του, κι όταν έφτασε στη βάση της καμπάνας, κλείστηκε ξανά στο
αβγό.
«Προχωρήστε!» διέταξε κοφτά ο Χάρι, γιατί η Τζίνι έδειχνε να θέλει
να σταματήσει εκεί και να δει
πώς θα έβγαινε πάλι το πουλί από το αβγό.
«Ήταν καλά όταν χάΖευες εσύ την ερειπωμένη αψίδα;» του είπε
νευριασμένη, αλλά τον
ακολούθησε αφήνοντας πίσω της την κρυστάλλινη καμπάνα. Έφτασαν στη
μοναδική έξοδο.
«Εδώ», υπέδειξε ο Χάρι. Η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά και
γρήγορα, που νόμιΖε πως
μπέρδευε τα λόγια του. «Μέσα σ' αυτή την πόρτα...»
Κοίταξε τα παιδιά γύρω του είχαν βγάλει τα ραβδιά τους κι έδειχναν
άξαφνα σοβαρά και
ταραγμένα. Στράφηκε ξανά στην πόρτα και την έσπρωξε. Άνοιξε.
Ήταν εκεί, είχαν βρει το σωστό μέρος: ένα χώρο μεγάλο και ψηλό σαν
ναό, που είχε μόνο σειρές
με τεράστια ράφια γεμάτα μικρές, σκονισμένες, γυάλινες σφαίρες,
θαμπόφεγγαν στο φως των
κεριών που ήταν τοποθετημένα σε βραχίονες στα ράφια ανά τακτά
διαστήματα. Οι φλόγες τους
ήταν γαλαΖίες όπως και των κεριών στο στρογγυλό δωμάτιο. Στο χώρο
επικρατούσε πολλή
παγωνιά.
Ο Χάρι έκανε μερικά βήματα και κοίταξε έναν από τους σκιε710
ρους διαδρομίσκους ανάμεσα στις σειρές των ραφιών. Δεν άκουγε
τίποτα, δεν έβλεπε το
παραμικρό σημάδι κίνησης.
«Είπες ότι ήταν στη σειρά 97», ψιθύρισε η Ερμιόνη.
«Ναι», κοντανάσανε ο Χάρι κοιτάΖοντας στο βάθος της πλησιέστερης
σειράς. Κάτω από ένα
βραχίονα με κεριά, θαμπογυαλίΖε στις γαλαΖίες φλόγες ο ασημένιος
αριθμός 53.
«Νομίσω πως πρέπει να πάμε δεξιά», ψιθύρισε η Ερμιόνη κοιτά-Ζοντας
στην επόμενη σειρά.
«Ναι... αυτή είναι η 54...»
«Να έχετε έτοιμα τα ραβδιά σας», είπε σιγανά ο Χάρι.
Προχώρησαν ρίχνοντας κλεφτές ματιές πίσω τους, καθώς περνούσαν από
τους μακριούς
διαδρομίσκους με τα ράφια, που το βάθος τους ήταν κρυμμένο σε
απόλυτο σκοτάδι.
Μικρές κίτρινες ταμπέλες ήταν τοποθετημένες κάτω από κάθε γυάλινη
σφαίρα. Ορισμένες
εξέπεμπαν μιαν αλλόκοτη υγρή λάμψη κι άλλων το εσωτερικό ήταν
θαμπό και σκοτεινό σαν
καμένος ηλεκτρικός λαμπτήρας.
Πέρασαν τη σειρά 84... 85... Ο Χάρι είχε τεντωμένα τ' αφτιά για
τον παραμικρό θόρυβο, αλλά
μπορεί να ήταν φιμωμένος τώρα ο Σείριος ή αναίσθητος... η, είπε
μια απρόσκλητη φωνή μέσα
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του, μπορεί να έχει πεθάνει ήδη...
θα το ένιωθα, σκέφτηκε με την ψυχή στο στόμα, θα το είχα
καταλάβει...
«Να τη!» ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Συγκεντρώθηκαν στην άκρη της σειράς 97 και κοίταξαν το διπλανό
διαδρομίσκο. Ήταν έρημος.
«Εδώ είναι, στο βάθος», είπε το αγόρι, που το στόμα του είχε
αρχίσει να στεγνώνει. «Δε φαίνεται
από δω».
Κατόπιν, τους οδήγησε ανάμεσα στα ψηλά ράφια με τις γυάλινες
σφαίρες, ορισμένες από τις
οποίες λαμπύρισαν καθώς περνούσαν...
«Κάπου εδώ πρέπει να είναι», ψιθύρισε ο Χάρι, σίγουρος ότι κάθε
βήμα τον έφερνε πιο κοντά στη
βασανισμένη μορφή του Σείριου. «Κάπου εδώ... πολύ κοντά...»
«Χάρι;» έκανε διστακτικά η Ερμιόνη, αλλά εκείνος δε θέλησε να της
απαντήσει. Το στόμα του είχε
στεγνώσει εντελώς.
«Κάπου εδώ... εδώ...» είπε.
Είχαν φτάσει στο τέρμα της σειράς που φωτιΖόταν από το ωχρό φως
των κεριών. Δεν υπήρχε
κανείς εκεί μόνο μια βαριά, σκονισμένη σιωπή.
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«Μπορεί να είναι...» ψιθύρισε βραχνά ο Χάρι κοιτώντας στο διπλανό
διάδρομο. «Ή ίσως...»
Προχώρησε και κοίταξε βιαστικά στον επόμενο.
«Χάρι;» επανέλαβε η Ερμιόνη.
«Τι;» γρύλισε.
«Δε... δε νομίσω πως είναι εδώ ο Σείριος».
Κανένας δε μίλησε. Ο Χάρι δεν ήθελε να τους κοιτάξει. Ένιωθε
απαίσια. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν
ήταν εκεί ο Σείριος. Έπρεπε να είναι. Εκεί τον είχε δει...
Έτρεξε κατά μήκος των σειρών κοιτάΖοντας τους στενούς διαδρόμους.
Ήταν έρημοι. Έτρεξε
προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσπερνώντας τους ανήσυχους
συντρόφους του. Ο Σείριος δε
φαινόταν πουθενά ούτε υπήρχε κανένα σημάδι πάλης.
«Χάρι;» φώναξε ο Ρον.
«Τι;»
Δεν ήθελε να ακούσει τι είχε να του πει ο Ρον, δεν ήθελε να
ακούσει το φίλο του να του λέει πως
ήταν ηλίθιος ή να προτείνει να επιστρέψουν στο «Χόγκουαρτς»
αντίθετα, ένιωθε το πρόσωπο του
φλογισμένο κι ήθελε να κρυφτεί για ώρες εδώ κάτω, στο σκοτάδι,
πριν αντικρίσει το φως του
αίθριου και τα επιτιμητικά βλέμματα των άλλων...
«Το είδες αυτό;» ρώτησε ο Ρον.
«Ποιο;» είπε Ζωηρά αυτή τη φορά ο Χάρι — σίγουρα θα ήταν κάποιο
σημάδι από το πέρασμα
του Σείριου, κάποιο ίχνος. Επέστρεψε στο σημείο όπου στέκονταν οι
άλλοι, στο διάδρομο της σει-
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ράς 97, αλλά βρήκε απλώς τον Ρον να κοιτάΖει μιαν από τις
σκονισμένες γυάλινες σφαίρες στο
ράφι. «Τι;» επανέλαβε κατσουφιασμέ-νος ο Χάρι.
«Γράφει... γράφει το όνομα σου», αποκρίθηκε ο φίλος του.
Ο Χάρι πλησίασε. Ο Ρον έδειχνε μια μικρή γυάλινη σφαίρα που
λαμπύριΖε με ένα αχνό
εσωτερικό φως, αν και ήταν πολύ σκονισμένη σαν να είχαν χρόνια να
την αγγίξουν.
«Το όνομα μου;» ρώτησε ανέκφραστα ο Χάρι.
Έκανε ένα βήμα μπροστά. Δεν ήταν τόσο ψηλός όσο ο Ρον και
χρειάστηκε να τεντώσει το λαιμό
του για να διαβάσει την κίτρινη ταμπελίτσα, που ήταν επικολλημένη
στο ράφι κάτω από τη
σκονισμένη γυάλινη σφαίρα. Με καλλιγραφικά στοιχεία αναγραφόταν
μια ημερομηνία πριν από
δεκαέξι χρόνια περίπου κι από κάτω:
712
Σ.ΠΤ προςΑΠΓΜ.Ν. Άρχοντας του Σκότους και (;) Χάρι Πάτερ
Ο Χάρι σάστισε.
«Τι είναι;» ρώτησε νευρικά ο Ρον. «Γιατί γράφει το όνομα σου;»
Έριξε μια ματιά στις άλλες
ταμπελίτσες που υπήρχαν στο ράφι. «Το δικό μου όνομα δεν υπάρχει»,
είπε μπερδεμένος. «Ούτε
κανενός άλλου από μας».
«Χάρι, δε νομίΖω πως πρέπει να την αγγίξεις», είπε αυστηρά η
Ερμιόνη καθώς εκείνος άπλωνε
το χέρι του.
«Γιατί;» αντέτεινε το αγόρι. «Αφού με αφορά, έτσι δεν είναι;»
«Μη, Χάρι!» πετάχτηκε ξαφνικά ο Νέβιλ. Ο Χάρι γύρισε και τον
κοίταξε. Το στρογγυλό πρόσωπο
του Νέβιλ γυάλιΖε από ιδροτά. Έδειχνε να μην αντέχει άλλο αυτή την
υπερένταση.
«Έχει το όνομα μου», επέμεινε ο Χάρι.
Αψηφώντας κάθε κίνδυνο, ακούμπησε τα δάχτυλα του στη σκονισμένη
επιφάνεια της σφαίρας.
Περίμενε να είναι παγωμένη, αλλά έπεσε έξω. Απεναντίας, ήταν σαν
να την είχαν αφήσει με τις
ώρες στον ήλιο, σαν να τη Ζέσταινε αυτό το εσωτερικό φως.
Προσμένοντας, ελπίζοντας ίσως
ίσως, ότι θα συμβεί κάτι συνταρακτικό, κάτι συναρπαστικό που θα
δικαίωνε το μακρύ επικίνδυνο
ταξίδι τους, ο Χάρι κατέβασε τη σφαίρα από το ράφι και την
περιεργάστηκε.
Δεν έγινε τίποτα.
Οι άλλοι μαΖεύτηκαν γύρω του και κοίταξαν τη σφαίρα καθώς εκείνος
την καθάριζε από το παχύ
στρώμα της σκόνης.
Και τότε, ακούστηκε πίσω τους μια αργόσυρτη φωνή.
«Πολύ ωραία, Πότερ. Και τώρα, γύρισε, φρόνιμα κι ωραία, προς το
μέρος μου και δώσ' μου αυτό
που κρατάς».
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Πίσω από το πέπλο
Σκοτεινές σιλουέτες ξεπρόβαλαν από το πουθενά και τους κύκλωσαν,
κλείνοντας τις διόδους
δεξιά κι αριστερά μάτια γυά-λίΖαν μέσα από σχισμές κουκούλων, ενώ
μια ντουΖίνα αναμμένα
ραβδιά τους σημάδευαν κατάκαρδα- ένα πνιχτό επιφώνημα τρόμου
ξέφυγε από τα χείλη της Τζίνι.
«Δώσ' το μου, Πότερ», επανέλαβε η αργόσυρτη φωνή του Λού-σιους
Μαλφόι, καθώς άπλωνε το
χέρι του με ανοιχτή την παλάμη.
Η καρδιά του Χάρι βούλιαξε ξαφνικά. Ήταν παγιδευμένοι και,
μάλιστα, η αριθμητική υπεροχή των
αντιπάλων τους ήταν δύο προς έναν.
«Δώσ' το μου», επανέλαβε ο Μαλφόι.
«Πού είναι ο Σείριος;» ρώτησε ο Χάρι.
Κάμποσοι θανατοφάγοι γέλασαν. Μια τραχιά γυναικεία φωνή από τις
σκοτεινές σιλουέτες στ'
αριστερά του Χάρι είπε θριαμβευτικά: «Ο Άρχοντας του Σκότους
ννωρι'Ζει τα πάντα!»
«Τα πάντα», επανέλαβε σιγανά ο Μαλφόι. «Και τώρα, δώσ' μου την
προφητεία, Πότερ».
«θέλω να μάθω πού είναι ο Σείριος!»
«θέλω να μάθω που είναι ο Σείριος!» τον μιμήθηκε η γυναίκα στ'
αριστερά του.
Είχε Ζυγώσει τον Χάρι και τους άλλους μαΖί με έναν ακόμη θανατοφάγο και τώρα βρίσκονταν σε
απόσταση μόλις μισού μέτρου η λάμψη των ραβδιών τους τύφλωνε το
αγόρι.
«Εσείς τον έχετε», είπε ο Χάρι αγνοώντας τον πανικό που τον
έπνιγε, τον τρόμο που
προσπαθούσε να καταπνίξει από την πρώτη στιγμή που έφτασε στη
σειρά 97. «Εδώ είναι. Το
ξέρω».
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«Το μωλό τσίπνησε και νομίΖε ότι ατό που ονειρεύτηκε ήταν
αλήθεια», είπε η γυναίκα με
απαίσια, κορόίδευτική, μωρουδίστικη φωνή.
Ο Χάρι ένιωσε τον Ρον να αναδεύεται δίπλα του.
«Μην κάνεις τίποτα», του ψιθύρισε. «Όχι ακόμη...»
Η γυναίκα που τον μιμήθηκε ξέσπασε σε βραχνά γέλια.
«Τον ακούτε; Τον ακούτε; Δίνει εντολές στα άλλα παιδιά σαν να
σκέφτεται να μας πολεμήσει!»
«Εσύ, Μπέλατριξ, δεν τον ξέρεις τον Πότερ όπως εγώ», είπε σιγανά ο
Μαλφόι. «Έχει μεγάλη
αδυναμία στους ηρωισμούς κι ο Άρχοντας του Σκότους το ξέρει. Και
τώρα δώσ' μου την
προφητεία, Πότερ».
«Ξέρω πως είναι εδώ ο Σείριος», είπε ο Χάρι αν και ο πανικός
πλάκωνε το στήθος του, τον
εμπόδιζε να αναπνεύσει. «Ξέρω ότι τον πιάσατε!»
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Άρχισαν να γελούν και οι άλλοι θανατοφάγοι, μα το γέλιο της
γυναίκας ήταν το πιο κακαριστό απ'
όλα.
«Καιρός να μάθεις τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας κι ονείρων,
Πότερ», είπε ο Μαλφόι. «Και
τώρα, δώσ' μου την προφητεία, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τα ραβδιά
μας».
«Εμπρός, λοιπόν», έκανε ο Χάρι και σήκωσε το δικό του ραβδί στο
ύψος του στήθους.
Την ίδια στιγμή, τα πέντε ραβδιά —του Ρον, της Ερμιόνης, του
Νέβιλ, της Τζίνι και της Λούνα —
σηκώθηκαν κι αυτά δεξιά κι αριστερά του. Ο κόμπος στο στομάχι του
Χάρι σφίχτηκε ακόμη περισσότερο. Αν δεν ήταν εδώ ο Σείριος, είχε οδηγήσει τους φίλους του
στο θάνατο χωρίς κανέναν
απολύτως λόγο...
Οι θανατοφάγοι όμως δεν επιτέθηκαν.
«Δώσ' μου την προφητεία και δε θα σας πειράξουμε», είπε ψυχρά ο
Μαλφόι.
Ήταν η σειρά του Χάρι να γελάσει. «Ναι, πώς!» έκανε. «Αν σου δώσω
αυτό — προφητεία είπες
πως είναι; — θα μας αφήσεις να φύγουμε σώοι και αβλαβείς, ε!»
Πριν προλάβει να αποσώσει καλά καλά τη φράση του, η γυναίκα
τσίριξε: «Πρόσελθε, προφ...»
Ο Χάρι, ωστόσο, το περίμενε: «Προστάτευσε^ φώναξε πριν προλάβει να
ολοκληρώσει το ξόρκι
της και, μολονότι η γυάλινη σφαίρα γλίστρησε από τα δάχτυλα του,
κατάφερε να τη συγκρατήσει
την τελευταία στιγμή.
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«Α, ξέρει να παίΖει ο μικρούλης μας ο Χάρι Πότερ», σχολίασε εκείνη
κοιτάΖοντάς τον με τα
παρανόίκά μάτια της μέσα από τις σχισμές της κουκούλας. «Πολύ
καλά, λοιπόν...»
«ΣΟΥ ΕΙΠΑ, ΟΧΙ!» κραύγασε στη γυναίκα ο Λούσιους Μαλφόι.
«Αν τη σπάσεις...!»
Το μυαλό του Χάρι δούλευε πυρετωδώς. Οι θανατοφάγοι ήθελαν αυτή τη
σκονισμένη γυάλινη
σφαίρα. Εκείνον δεν τον ενδιέφερε η σφαίρα. Το μόνο που ήθελε ήταν
να βγουν Ζωντανοί από κει
μέσα, να μην πληρώσουν οι φίλοι του το φρικτό τίμημα της βλακείας
του.
Τότε η γυναίκα έκανε ένα βήμα μπροστά κι έβγαλε την κουκούλα της.
Το ΑΖκαμπάν είχε σκάψει
το πρόσωπο της Μπέλατριξ Λε-στρέιντζ, κάνοντας το να φαντάΖει
κάτισχνο, αποστεωμένο σαν
κρανίο, μα έλαμπε από τον πυρετό του φανατισμού.
«Δηλαδή, πρέπει να σε πείσουμε;» αναρωτήθηκε ενώ το στήθος της
ανεβοκατέβαινε
λαχανιασμένο. «Πολύ καλά... Πιάστε τον μικρότερο», πρόσταξε τους
θανατοφάγους που
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στέκονταν δίπλα της. «Τώρα, θα βασανίσουμε το κοριτσάκι κι εσύ θα
βλέπεις».
Ο Χάρι αντιλήφθηκε τους άλλους να Ζυγώνουν την Τζινι αυτομάτως
έκανε ένα βήμα στο πλάί και
βρέθηκε μπροστά της, κρατώντας στο στήθος του την προφητεία.
«Αν επιτεθείτε σε κάποιον από μας, θα τη σπάσω», πέταξε στην
Μπέλατριξ. «Δε νομίΖω πως θα
ευχαριστηθεί το αφεντικό σου αν γυρίσεις χωρίς την προφητεία, έτσι
δεν είναι;»
Η γυναίκα δε σάλεψε. Τον κοίταξε υγραίνοντας με τη γλώσσα
τα λεπτά χείλη της.
«Για πείτε μου, λοιπόν», συνέχισε ο Χάρι, «τι προφητεία είναι
αυτή εδώ;»
Δεν μπορούσε να σκεφτεί τι να κάνει και γι' αυτό συνέχισε να
μιλάει. Έτσι όπως στέκονταν δίπλα δίπλα με τον Νέβιλ, το μπράτσο
του αγοριού ακουμπούσε στο
δικό του και τον ένιωθε να τρέμει ένιωθε επίσης στο σβέρκο του την
κοφτή ανάσα κάποιου άλλου.
'ΗλπίΖε να προσπαθούσαν να βρουν κι οι φίλοι του τρόπο να
ξεφύγουν, γιατί το δικό του μυαλό
είχε σταματήσει.
«Τι προφητεία;» επανέλαβε η Μπέλατριξ και το χαμόγελο έσβησε από
τα χείλη της. «Προφανώς
αστειεύεσαι, Χάρι Πότερ».
«Καθόλου», είπε ο Χάρι, που κοίταΖε έναν έναν τους θανατοφάγους
αναΖητώντας κάποιο
αδύνατο κρίκο, μια οδό διαφυγής. «Γιατί τη θέλει ο Βόλντεμορτ;»
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Πολλοί θανατοφάγοι φρύαξαν.
«Τολμάς να προφέρεις το όνομα του;» ψιθύρισε η Μπέλατριξ.
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι σφίγγοντας τη γυάλινη σφαίρα, γιατί
περίμενε κι άλλες απόπειρες να
του την πάρουν. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω Βόλ...»
«Βούλωσε το!» τσίριξε η Μπέλατριξ. «Τολμάς να πιάνεις το όνομα του
στα ανάξια χείλη σου,
τολμάς να το μαγαρίΖεις με την ημίαι-μη γλώσσα σου, τολμάς...»
«Ξέρεις πως είναι κι αυτός ημίαιμος;» ρώτησε παράτολμα ο Χάρι. Η
Ερμιόνη βόγκηξε σιγανά στο
αφτί του. «Ο Βόλντεμορτ; Η μητέρα του ήταν μάγισσα αλλά ο μπαμπάς
του ήταν Μαγκλ... ή σας
παραμυθιάΖει πως είναι καθαρόαιμος;»
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΣ...»
«ΟΧΙ!»
Ένας πίδακας κόκκινου φωτός εκτοξεύτηκε από τη μύτη του ραβδιού
της Μπέλατριξ Λεστρέιντζ,
αλλά τον απέκρουσε ο Μαλφόι το δικό του ξόρκι εξοστράκισε το δικό
της σε ένα ράφι τριάντα πόντους δεξιά από τον Χάρι, θρυμματίΖοντας κάμποσες από τις γυάλινες
σφαίρες που βρίσκονταν
εκεί.
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Δύο σιλουέτες υπόλευκες σαν φαντάσματα και διάφανες σαν καπνός
ξεδιπλώθηκαν μέσα από τα
θραύσματα των γυαλιών που είχαν πέσει στο πάτωμα κι άρχισαν να
μιλάνε. Οι φωνές τους σκέπαζαν η μια την άλλη, με αποτέλεσμα να ακούγονται μόνο
αποσπασματικές φράσεις ανάμεσα
στις φωνές του Λούσιους Μαλφόι και της Μπέλατριξ Λεστρέιντζ.
«...τΟ ηλιοστάσιο θα έρθει ένας νέος...» έλεγε η μορφή ενός
γέροντα με γενειάδα.
«ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΤΥΠΑΣ! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ!»
«Τόλμησε... τόλμησε...» τσίριξε ασυνάρτητα η Μπέλατριξ, «έχει το
θράσος να στέκεται μπροστά
μας... ο άθλιος, ο ημίαιμος...»
«ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ!» βρυχήθηκε ο Μαλφόι.
«... και τίποτα δε θα έρθει μετά...» είπε η μορφή μιας κοπέλας.
Οι δύο μορφές που βγήκαν από τις σπασμένες σφαίρες εξαϋ-λώθηκαν
στον αέρα. Το μόνο που
έμεινε από τις ίδιες και τα αλλοτινά γυάλινα σπίτια τους ήταν τα
θραύσματα στο πάτωμα. Είχαν
δώσει όμως στον Χάρι μια ιδέα. Το πρόβλημα ήταν πώς να την πει
στους άλλους.
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«Δε μου είπατε τι το σπουδαίο έχει αυτή η προφητεία που θέλετε να
σας δώσω», είπε
προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. Έσυρε το πόδι του στα πλάγια
αναΖητώντας το πόδι κάποιου
άλλου.
«Μην παίζεις μαΖί μας, Πότερ», είπε ο Μαλφόι.
«Δεν παίζω», αποκρίθηκε ο Χάρι με το μισό μυαλό του στη συζή-τηση
και το άλλο μισό στο
ψάξιμο με το πόδι. Και τότε, βρήκε το παπούτσι κάποιου και του
πάτησε τα δάχτυλα. Μια πνιχτή
ανάσα πίσω του του έδειξε ότι το πόδι ήταν της Ερμιόνης.
«Τι;» ψιθύρισε το κορίτσι.
«Δε σου έχει πει ο Ντάμπλντορ ότι ο λόγος που έχεις αυτό το σημάδι
είναι κρυμμένος στα έγκατα
του Τμήματος Μυστηρίων;» ρώτησε σαρκαστικά ο Μαλφόι.
«Ε... τι;» έκανε ο Χάρι και για μια στιγμή ξέχασε το σχέδιο του.
«Τι συμβαίνει με το σημάδι μου;»
«τι» επανέλαβε επιτακτικά η Ερμιόνη από πίσω του.
«Είναι δυνατόν;» αναρωτήθηκε με μοχθηρή ικανοποίηση ο Μαλφόι.
Μερικοί θανατοφάγοι
άρχισαν να γελάνε κι ο Χάρι, εκμεταλλευόμενος τα χαχανητά τους,
ψιθύρισε στην Ερμιόνη
κινώντας ανεπαίσθητα τα χείλη του: «Σπάστε ράφια...»
«Δε σ' το έχει πει ο Ντάμπλντορ;» επανέλαβε ο Μαλφόι. «Έτσι
εξηγείται γιατί δεν ήρθες νωρίτερα
εδώ, Πότερ. Ο Άρχοντας του Σκότους αναρωτιόταν γιατί...»
«...όταν πω τώρα...»
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«...δεν ήρθες τρέχοντας, όταν σου έδειξε στα όνειρα σου το μέρος
όπου ήταν κρυμμένη η
προφητεία. Πίστευε ότι η φυσική σου περιέργεια θα σ' έκανε να
θέλεις να ακούσεις την ακριβή
διατύπωση...»
«Έτσι, ε;» έκανε ο Χάρι. Πίσω του, ένιωσε μάλλον παρά άκουσε την
Ερμιόνη να μεταφέρει το
μήνυμα του στους άλλους. Συνέχισε να μιλάει για να αποσπάσει την
προσοχή των θανατοφάγων.
«Ώστε ήθελε να έρθω να την πάρω. Γιατί;»
«Γιατί;» επανέλαβε δύσπιστα ο Μαλφόι. «Διότι μόνο εκείνος στον
οποίο αναφέρεται η προφητεία
μπορεί να την πάρει από το Τμήμα Μυστηρίων, όπως ανακάλυψε ο
Άρχοντας του Σκότους όταν
έστειλε άλλους να την κλέψουν».
«Και γιατί ήθελε να κλέψει μια προφητεία που αναφέρεται σ' εμένα;»
συνέχισε τις ερωτήσεις ο
Χάρι.
«Και στους δυο σας, Πότερ, και στους δυο σας... Δεν αναρωτή718
θήκες ποτέ γιατί ο Άρχοντας του Σκότους προσπάθησε να σε σκοτώσει
όταν ήσουν μωρό;»
Ο Χάρι κοίταξε τις σχισμές μέσα από τις οποίες έλαμπαν τα γκρίζα
μάτια του Μαλφόι. Άραγε,
αυτή η προφητεία ήταν ο λόγος που πέθαναν οι γονείς του, ο λόγος
που είχε στο μέτωπο του το
σημάδι σε σχήμα αστραπής; Κρατούσε αυτή τη στιγμή στο χέρι του την
απάντηση για όλα αυτά;
«Κάποιος έκανε μια προφητεία για τον Βόλντεμορτ κι εμένα;» ρώτησε
σιγανά κοιτάΖοντας τον
Λούσιους Μαλφόι, ενώ τα δάχτυλα του έσφιγγαν τη Ζεστή γυάλινη
σφαίρα. Ήταν ελάχιστα
μεγαλύτερη από μια χρυσή μπάλα κι ακόμη σκονισμένη. «Και με
παρέσυρε εδώ για να την πάρω
για λογαριασμό του; Γιατί δεν ήρθε ο ίδιος να την πάρει;»
«Ο ίδιος;» τσίριξε η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ με έναν παρανόίκο
καγχασμό. «Να έρθει ο Άρχοντας
του Σκότους στο Υπουργείο Μαγείας, όπου αγνοούν τόσο εξυπηρετικά
την επιστροφή του; Να
αποκαλυφθεί στους χρυσούχους, τη στιγμή που σπαταλούν το χρόνο
τους στο κυνήγι του
αγαπητού μου εξαδέλφου;»
«Κι έτσι, έβαλε εσάς να του κάνετε τη Βρομοδουλειά, ε;» είπε ο
Χάρι. «Όπως προσπάθησε να
βάλει τον Στούρτζίς να την κλέψει... και τον Μπόουντ;»
«Μπράβο, Πότερ, μπράβο...» έκανε αργόσυρτα ο Λούσιους Μαλφόι.
«Όμως ο Άρχοντας του
Σκότους ξέρει πως δε σου λείπει η έξυπνα...»
«ΤΩΡΑ!» φώναξε ο Χάρι.
Πέντε διαφορετικές φωνές κραύγασαν πίσω του: «θραύσιους!» Πέντε
κατάρες εκτοξεύτηκαν προς
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πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις, χτυπώντας τα ράφια απέναντι τους,
που τινάχτηκαν στον αέρα
η ψηλή κατασκευή κλυδωνίστηκε καθώς θρυμματίζονταν εκατοντάδες
σφαίρες από το εσωτερικό
τους ξεδιπλώνονταν διάφανες υπόλευκες μορφές κι αιωρούνταν γύρω
τους, ανακαλώντας με τις
φωνές τους ένα παρελθόν χαμένο στα βάθη του χρόνου, ενώ θραύσματα
γυαλιών και σκλήθρες
έπεφταν βροχή...
«ΤΡΕΞΤΕ!» φώναξε ο Χάρι, ενώ τα ράφια ταλαντεύονταν επίφοβα κι
άρχισαν να πέφτουν κι
άλλες σφαίρες. Άρπαξε την Ερμιόνη απ' το μανδύα και την τράβηξε
μπροστά, προστατεύοντας με
το άλλο χέρι το κεφάλι του από τα ξύλα και τα γυαλιά που τους
βομβάρ-δίΖαν. Ένας
θανατοφάγος όρμησε καταπάνω του μεσ' από το συν719
νεφο της σκόνης ο Χάρι έριξε μια γερή αγκωνιά στο καλυμμένο
πρόσωπο του. ΦώναΖαν όλοι
μαΖίενώ κραυγές πόνου ακούγονταν ανάμεσα στους δυνατούς πάταγους,
που έκαναν καθώς
έπεφταν τα ράφια, και τις αποσπασματικές προφητείες των μάντεων,
που ελευθερώνονταν από
τις σφαίρες τους...
Ο Χάρι βρήκε ένα πέρασμα και είδε τον Ρον, την Τζίνι και τη Λούνα
να τον προσπερνούν σαν
αστραπές, καλύπτοντας με τα χέρια τα κεφάλια τους- κάτι βαρύ τον
χτύπησε στο πρόσωπο, αλλά
έσκυψε απλώς το κεφάλι και συνέχισε να τρέχει. Την επόμενη στιγμή
ένα χέρι τον άδραξε από
τον ώμο. Άκουσε όμως την Ερμιόνη να φωνά-Ζει: «Αποχαυνώσιους/» και
το χέρι τον άφησε στη
στιγμή...
Έφτασε στο τέρμα της 97ης σειράς, έστριψε δεξιά κι έβαλε φτερά στα
πόδια του. Άκουγε βήματα
ακριβώς πίσω του και τη φωνή της Ερμιόνης να παρακινεί τον Νέβιλ.
Απέναντι του ακριβώς
έβλεπε μισάνοιχτη την πόρτα από την οποία είχαν μπει ο Χάρι
διέκρινε το σπινθηροβόλο φως της
κρυστάλλινης καμπάνας. Όρμησε έξω, κρατώντας σφιχτά στο χέρι του
την προφητεία, και
περίμενε να περάσουν και οι άλλοι δύο το κατώφλι πριν κλείσει πίσω
τους την πόρτα...
«Κλειδαμπαρύοσου!» κοντανάσανε η Ερμιόνη κι η πόρτα σφραγίστηκε με
έναν παράξενο
πλατσουριστό ήχο.
«Πού... πού είναι οι υπόλοιποι;» ρώτησε λαχανιασμένος ο Χάρι.
ΝόμιΖε ότι ο Ρον, η Λούνα και η Τζίνι βρίσκονταν μπροστά τους, ότι
θα περίμεναν σε αυτό το
δωμάτιο, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί.
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«θα πρέπει να πήραν λάθος δρόμο!» ψιθύρισε η Ερμιόνη με ύφος
τρομοκρατημένο.
«Ακούστε!» ψιθύρισε ο Νέβιλ.
Βήματα και κραυγές αντηχούσαν πίσω από την πόρτα που μόλις είχαν
σφραγίσει. Ο Χάρι
κόλλησε το αφτί του στην πόρτα κι άκουσε τον Μαλφόι να βρυχιέται:
«Αφήστε τον Νοτ, αφήστε
τον, λέω τα τραύματα του δεν έχουν καμία σημασία για τον Άρχοντα
του Σκότους σε σύγκριση με
την απώλεια της προφητείας. Τζάγκσον, έλα δω, πρέπει να
οργανωθούμε! θα χωριστούμε σε
Ζευγάρια και θα ψάξουμε. Μην ξεχνάτε: δε θα κάνετε τίποτα στον
Πότερ αν δεν πάρουμε πρώτα
την προφητεία, τους άλλους μπορείτε να τους σκοτώσετε αν είναι
απαραίτητο. Μπέλατριξ,
Ροδόλφε, εσείς πηγαίνετε αριστερά Κράμπε, Ραμπάσταν, δεξιά
TZΟΝKOΟΝ, Ντολόχοβ, σε αυτή
την πόρτα Μακνέρ και Άβερι από δω Ρούκγουντ, από κει εσύ, Μούλσιμπερ, έλα μαΖίμου!»
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Τώρα τι κάνουμε;» ρώτησε τον Χάρι η Ερμιόνη, που έτρεμε συ- \
γκορμη.
«Δε θα περιμένουμε, βέβαια, εδώ μέχρι να μας βρούνε», απόκρίθηκε
το αγόρι. «Πάμε να
φύγουμε από αυτή την πόρτα».
Έτρεξαν όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν, πέρασαν από την κρυστάλλινη
καμπάνα όπου άνοιγε κι
έκλεινε το μικροσκοπικό αβγό, και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο για
το στρογγυλό προθάλαμο,
στο βάθος της αίθουσας. Κόντευαν να φτάσουν, όταν ο Χάρι άκουσε
κάτι μεγάλο και βαρύ να
πέφτει στην πόρτα που είχε σφραγίσει
η Ερμιόνη. |
«Κάντε στην άκρη!» ακούστηκε μια τραχιά φωνή. «Άνοιξε!» |
Καθώς η πόρτα άνοιγε, ο Χάρι, η Ερμιόνη και ο Νέβιλ βούτηξαν |
κάτω από τα γραφεία. Είδαν
τους ποδόγυρους απ' τους μανδύες δύο| θανατοφάγων να πλησιάΖουν τα
πόδια τους κινούνταν
γρήγορα.
«Μπορεί να βγήκαν στον προθάλαμο», είπε η τραχιά φωνή.
«Ψάξε κάτω από τα γραφεία», υπέδειξε μια άλλη.
Ο Χάρι είδε τα γόνατα των θανατοφάγων να λυγίσουν. Αμέσως
ανασήκωσε το ραβδί του πάνω
από το γραφείο και φώναξε: αποΧΑΥΝΩΣΙΟΥΣ!»
Ένας κόκκινος πίδακας φωτός χτύπησε τον πλησιέστερο θανατοφάγο
εκείνος έπεσε με την
πλάτη σε ένα εκκρεμές και το ανά- ποδογύρισε. Ο δεύτερος
θανατοφάγος όμως, που τραβήχτηκε
κι | απέφυγε το ξόρκι του Χάρι, σημάδευε με το ραβδί του την
Ερμιόνη, που προσπαθούσε να
βγει από την κρυψώνα της για να σήμα δέψει καλύτερα.
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«Αβάντα...»
Ο Χάρι έκανε μια βουτιά, αγκάλιασε τα γόνατα του θανατοφάγου και
τον έριξε κάτω, κάνοντας τον
να αστοχήσει. Ο Νέβιλ αναποδογύρισε ένα γραφείο από τη βιάση του
να βοηθήσει σημάδεψε
τρέμοντας με το ραβδί του τα δύο σώματα που πάλευαν και φώναξε:
«ΑΦΟΠΛΙΣΙΟΥΣ!»
Τα ραβδιά του Χάρι και του θανατοφάγου ξέφυγαν από τα χέρια τους
και πέταξαν προς την
είσοδο της Αίθουσας των Προφητειών. Σηκώθηκαν και οι δύο αμέσως
όρθιοι κι έτρεξαν ξοπίσω
απ' τα ραβδιά, ο θανατοφάγος μπροστά κι ο Χάρι καταπόδας, ενώ ο
Νέβιλ ακολουθούσε
τελευταίος, έντρομος γι' αυτό που είχε προκαλέσει.
«Φύγε από τη μέση, Χάρι!» φώναξε ο Νέβιλ, αποφασισμένος να
διορθώσει τη Ζημιά.
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Ο Χάρι τραβήχτηκε στο πλάί, ενώ ο Νέβιλ σημάδεψε ξανά και φώναξε:
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΙΟΥΣ!»
Ένας κόκκινος πίδακας φωτός πέρασε ξυστά πάνω από τον ώμο του
θανατοφάγου και χτύπησε
μια κρυστάλλινη προθήκη στον τοίχο, γεμάτη με χρονομηχανές
διάφορων σχημάτων η προθήκη
έπεσε στο πάτωμα και διαλύθηκε, θραύσματα γυαλιών σκορπίστηκαν
παντού κι ύστερα
αναπήδησαν ξανά στον τοίχο, τέλεια επιδιορθωμένα, για να
ξαναπέσουν και να ξανασπάσουν...
Ο θανατοφάγος άρπαξε το ραβδί του, που είχε πέσει στο πάτωμα δίπλα
από τη σπινθηροβόλα
κρυστάλλινη καμπάνα. Ο Χάρι βούτηξε πίσω από ένα γραφείο καθώς ο
άντρας γϋρίΖε προς το
μέρος του η μάσκα του είχε γλιστρήσει και δεν έβλεπε. Την τράβηξε
με το ελεύθερο χέρι του και
φώναξε: «ΑΠΟΧΑΥΝ...»
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΙΟΥΣ!» ούρλιαξε η Ερμιόνη, που μόλις τους είχε
προφτάσει. Το κόκκινο φως
χτύπησε κατάστηθα το θανατοφάγο, που μαρμάρωσε με το χέρι υψωμένο
το ραβδί του κύλησε
στο πάτωμα κι εκείνος έπεσε με την πλάτη στην κρυστάλλινη καμπάνα.
Ο Χάρι περίμενε να
χτυπήσει στο συμπαγές κρύσταλλο και να γλιστρήσει στο πάτωμα
αντίθετα το κεφάλι του
βυθίστηκε μέσα στην καμπάνα σαν να ήταν σαπουνόφουσκα και βρέθηκε
ξαπλωμένος ανάσκελα
πάνω στο γραφείο, με το κεφάλι μέσα στο δοχείο με το σπινθηροβόλο
στρόβιλο.
«Πρόσελθε, ραβδί!» φώναξε η Ερμιόνη. Το ραβδί του Χάρι σηκώθηκε
από τη σκοτεινή γωνιά
όπου είχε πέσει κι ήρθε πετώντας στο χέρι της. Η κοπέλα το έδωσε
στον Χάρι.
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«Ευχαριστώ», της είπε ο Χάρι. «Πάμε να φύγουμε από...»
«Κοιτάξτε!» ακούστηκε έντρομος ο Νέβιλ. Είχε καρφώσει τα μάτια στο
κεφάλι του θανατοφάγου
μέσα στη κρυστάλλινη καμπάνα.
Σήκωσαν κι οι τρεις τα ραβδιά τους, μα δε χρειάστηκε να τα
χρησιμοποιήσουν έμειναν μ' ανοιχτό
το στόμα μόλις είδαν αυτό που συνέβαινε.
Το κεφάλι του άντρα συρρικνωνόταν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ τα μαύρα
μαλλιά και τα αξύριστα
γένια του απορροφούνταν από το δέρμα του τα μαγουλά του έγιναν
τρυφερά, το κρανίο του
στρογγυλό, καλυμμένο με μεταξένιο χνούδι...
Τώρα, στην άκρη του χοντρού μυώδους λαιμού του θανατοφά-γου
βρισκόταν το κεφάλι ενός
μωρού. Ο άντρας προσπαθούσε να
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ανασηκωθεί αλλά, καθώς τα τρία παιδιά κοίταΖαν χάσκοντας, το
κεφάλι άρχισε πάλι να
μεγαλώνει παίρνοντας τις κανονικές του διαστάσεις πυκνά μαύρα
μαλλιά φύτρωσαν στο κρανίο
και γένια στο πιγούνι του...
«Είναι ο Χρόνος», ψιθύρισε με δέος η Ερμιόνη. «Ο Χρόνος...»
Ο θανατοφάγος κούνησε το απαίσιο κεφάλι του σε μια προσπάθεια να
ξεθολώσει το μυαλό του.
Πριν προλάβει όμως καλά καλά να συνέλθει, το κεφάλι του άρχισε
πάλι να συρρικνώνεται, να
γίνεται μωρουδίστικο...
Ξαφνικά μια κραυγή ακούστηκε από ένα γειτονικό δωμάτιο, ακολούθησε
πάταγος κι ένα
ουρλιαχτό.
«ΡΟΝ,» φώναξε ο Χάρι, αποστρέφοντας το Βλέμμα από την τερατώδη
μεταμόρφωση που
συντελούνταν μπροστά του. «ΤζΙΝΙ, ΛΟΥΝΑ,»
«Χάρι!» στρίγκλισε η Ερμιόνη.
Ο θανατοφάγος είχε τραβήξει το κεφάλι του από την κρυστάλλινη
καμπάνα. Η εμφάνιση του ήταν
αποκρουστική το μικροσκοπικό μωρουδίστικο κεφάλι του έκλαιγε γοερά
ενώ χτυπούσε σαν φτερά
τα χοντρά του μπράτσα. Ο Χάρι έσκυψε για να αποφύγει ένα χτύπημα
σήκωσε το ραβδί του αλλά
η Ερμιόνη του έπιασε το χέρι.
«Δεν επιτρέπεται να χτυπήσεις ένα μωρό!»
Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να της φέρει αντιρρήσεις. Άκουσε τον
ήχο των βημάτων που
δυνάμωνε από την Αίθουσα των Προφητειών και κατάλαβε, κάπως αργά,
πως δεν έπρεπε να
φωνάξει και να προδώσει τη θέση τους.
«Ελάτε!» φώναξε.
Στη στιγμή εγκατέλειψαν τον παραμορφωμένο θανατοφάγο με το κεφάλι
μωρού, που τρέκλιζε
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πίσω τους, και έτρεξαν στην ανοιχτή πόρτα, στην άλλη άκρη του
δωματίου, για να επιστρέψουν
στο στρογγυλό προθάλαμο.
Είχαν φτάσει στα μέσα της διαδρομής, όταν ο Χάρι είδε από την
ανοιχτή πόρτα άλλους δύο
θανατοφάγους να διασχίσουν τρέχοντας το μαύρο δωμάτιο και να
έρχονται προς το μέρος τους.
Αμέσως τα παιδιά έστριψαν αριστερά, μπήκαν σ' ένα μικρό, σκοτεινό,
στενάχωρο γραφείο κι
έκλεισαν πίσω τους την πόρτα.
«Κλειδαμπα...» άρχισε η Ερμιόνη, αλλά πριν προλάβει να απο-σώσει
το ξόρκι, η πόρτα άνοιξε με
πάταγο κι όρμησαν μέσα οι θα-νατοφάγοι.
«ΑΠΩΘΗΣΙΟΥΣ!» φώναξαν θριαμβευτικά και οι δύο.
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Ο Χάρι, η Ερμιόνη και ο Νέβιλ τινάχτηκαν προς τα πίσω. Ο Νέ-βιλ
πέρασε πάνω από ένα
γραφείο κι εξαφανίστηκε από τα μάτια τους. Η Ερμιόνη έσκασε με την
πλάτη σε μια βιβλιοθήκη
και δέχτηκε πάνω της μια βροχή από χοντρά βιβλία. Ο Χάρι χτύπησε
με το πίσω μέρος του
κεφαλιού του στον πέτρινο τοίχο κι άρχισε να βλέπει αστεράκια
Ζαλίστηκε τόσο πολύ που, προς
στιγμήν, δεν μπορούσε να αντιδράσει.
«ΤΟΝ ΠΙΑΣΑΜΕ'» φώναξε ο θανατοφάγος που βρισκόταν πιο κοντά στον
Χάρι. «ΣΕ ΕΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΑ »
«Σιώπησε!» φώναξε η Ερμιόνη κι η φωνή του άντρα έσβησε στη στιγμή.
Συνέχισε να κουνά τα
χείλη του πίσω από την τρύπα της μάσκας αλλά δεν έβγαινε κανένας
ήχος. Ο σύντροφος του τον
έσπρωξε στην άκρη.
«Μαρμαρώσιους!» κραύγασε ο Χάρι, καθώς ο δεύτερος θανα-τοφάγος
σήκωνε το ραβδί του. Στη
στιγμή τα πόδια του άντρα ενώθηκαν, τα χέρια του κόλλησαν στο σώμα
κι έπεσε με τα μούτρα
στο χαλί, μπροστά στα πόδια του Χάρι, αλύγιστος σαν κούτσουρο κι
ανίκανος να σαλέψει.
«Μπράβο, Χα...»
Εκείνη τη στιγμή, όμως, ο θανατοφάγος που η Ερμιόνη είχε μόλις
χτυπήσει με το ξόρκι της σιγής
έκανε μιαν απότομη κοφτή κίνηση με το ραβδί του μια πορφυρή πύρινη
κλωστή διαπέρασε το
στήθος της Ερμιόνης. Εκείνη έβγαλε μια πνιχτή κραυγή έκπληξης και
σωριάστηκε στο πάτωμα,
όπου έμεινε ακίνητη.
«ΕΡΜΙΟΝΗ'»
Ο Χάρι γονάτισε δίπλα της, ενώ ο Νέβιλ πλησίαΖε μπουσουλώ-ντας
κάτω από το γραφείο,
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κρατώντας μπροστά του το ραβδί του. Με το που ξεπρόβαλε το κεφάλι
του, ο θανατοφάγος τον
κλότσησε με δύναμη, σπάΖοντας στα δύο το ραβδί του και χτυπώντας
τον στο πρόσωπο. Ο
Νέβιλ ούρλιαξε από πόνο κι αναδιπλώθηκε, σφίγγοντας το στόμα και
τη μύτη του. Ο Χάρι γύρισε
με υψωμένο το ραβδί του και είδε ότι ο θανατοφάγος είχε βγάλει τη
μάσκα του και τον σημάδευε
με το ραβδί του το αγόρι αναγνώρισε το μακρύ, χλομό πρόσωπο του
από τη φωτογραφία στον
Ημερήσιο Προφήτη: ήταν ο Αντονίν Ντολόχοβ, ο μάγος που δολοφόνησε
τους Προύετ.
Ο Ντολόχοβ χαμογέλασε. Με το ελεύθερο χέρι του έδειξε την
προφητεία που έσφιγγε ακόμη στο
χέρι του ο Χάρι, τον εαυτό του κι έπειτα την Ερμιόνη. Αν και δεν
μπορούσε να μιλήσει, ήταν σα724
φές τι ήθελε να πει: «Δώσ' μου την προφητεία, αλλιώς θα πάθεις ότι
έπαθε κι εκείνη...»
«Λες και δε θα με σκοτώσεις μόλις σου τη δώσω!» σαρκασε ο Χάρι.
Ένα κύμα πανικού θόλωνε το μυαλό του, εμποδίζοντας τον να σκεφτεί
καθαρά: με το ένα του χέρι
κρατούσε απ' τον ώμο την Ερμιόνη, που ήταν ακόμη Ζεστή, αλλά δεν
τολμούσε να την κοιτάξει.
Όχι, δεν πρέπει να πεθάνει, δεν πρέπει να πεθάνει, εγώ φταίω αν
είναι πεθαμένη...
«Πρόθεχε, Χάρι», είπε επιτακτικά ο Νέβιλ κάτω από το γραφείο.
Κατέβασε τα χέρια,
αποκαλύπτοντας μια σπασμένη μύτη κι αίματα που κυλούσαν στο στόμα
και το σαγόνι του. «Μην
του τη δώθειθ!»
Ξαφνικά ένας Βρόντος ακούστηκε έξω από την πόρτα κι ο Ντο-λόχοβ
έριξε μια λοξή ματιά: στο
κατώφλι στεκόταν ο θανατοφάγος με το μωρουδίστικο κεφάλι που
τσίριΖε, ενώ οι τεράστιες
γροθιές του κινούνταν ανεξέλεγκτα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο
Χάρι άρπαξε την ευκαιρία:
«ΜΑΡΜΑΡΩΣΙΟΥΣ!»
Το ξόρκι χτύπησε τον Ντολόχοβ πριν προλάβει να το αποκρούσει και
σωριάστηκε πάνω στο
σύντροφο του έμειναν κι οι δυο άκαμπτοι σαν σανίδες, ανίκανοι να
κάνουν την παραμικρή κίνηση.
«Ερμιόνη», είπε ευθύς ο Χάρι κι άρχισε να ταρακουνά τη φίλη του
ενώ ο θανατοφάγος με το
μωρουδίστικο κεφάλι απομακρυνόταν. «Ερμιόνη, ξύπνα...»
«Τι τηθ έκανε;» ρώτησε πνιχτά ο Νέβιλ που ξετρύπωσε κάτω από το
γραφείο και γονάτισε από
την άλλη πλευρά το αίμα κυλούσε ποτάμι από τη μύτη του που 'χε
γίνει τούμπανο από το
πρήξιμο.
«Δεν ξέρω...»
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Ο Νέβιλ έπιασε τον καρπό της Ερμιόνης.
«Έχει θφυγμό, Χάρι, είμαι θίγουροθ».
Ήταν τόση η ανακούφιση του Χάρι, που λύθηκαν τα πόδια του.
«Είναι Ζωντανή;»
«Ναι, έτθι νομίδω».
Στο δωμάτιο έπεσε σιωπή. Ο Χάρι αφουγκράστηκε μήπος ακούσει
βήματα, αλλά το μόνο που
ακουγόταν ήταν τα κλαψουρίσματα κι οι κινήσεις του παραμορφωμένου
θανατοφάγου από το
διπλανό δωμάτιο.
«Νέβιλ, δεν απέχουμε πολύ από την έξοδο», ψιθύρισε ο Χάρι,
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«είμαστε δίπλα ακριβώς από το στρογγυλό δωμάτιο... Αν καταφέρουμε
να πάμε εκεί και να
βρούμε τη σωστή πόρτα πριν έρθουν κι άλλοι θανατοφάγοι, θα
μπορέσεις, φαντάΖομαι, να
μεταφέρεις την Ερμιόνη από το διάδρομο στους ανελκυστήρες... και
να βρεις κάποιον.. . να
σημάνεις συναγερμό...»
«Κι εθύ τι θα κάνειθ;» ρώτησε ο Νέβιλ σφουγγίΖοντας στο μανίκι τη
ματωμένη μύτη του καθώς
τον κοίταΖε κατσουφιασμένος. «Πρέπει να βρω τους άλλους»,
αποκρίθηκε ο Χάρι. «θα θε
βοηθηθώ να τουθ βρειθ», δήλωσε με αποφασιστικότητα
ο Νέβιλ.
«Μάη Ερμιόνη...» «θα την πάρουμε μαδί μαθ», δήλωσε αποφασιστικά ο
Νέβιλ. «θα
την κουβαληθώ εγώ εθύ πολεμάθ καλύτερα από μένα...»
Έπειτα σηκώθηκε, έπιασε το ένα μπράτσο της Ερμιόνης κι αγριοκοίταξε τον Χάρι που έδειχνε να
διστάΖει. Την επόμενη στιγμή όμως ο Χάρι άρπαξε το άλλο της
μπράτσο και βοήθησε το φίλο του
να φορτωθεί στους ώμους του το αναίσθητο κορμί της κοπέλας.
«Περίμενε», είπε ο Χάρι, μαΖεύοντας το ραβδί της από το πάτωμα. Το
έχωσε στο χέρι του Νέβιλ.
«Μπορεί να σου χρειαστεί».
Ο Νέβιλ παραμέρισε με μια κλοτσιά το σπασμένο του ραβδί καθώς
βάδιΖαν αργά προς την
πόρτα.
«θα με θκοτώθει η γιαγιά μου», είπε πνιχτά, ενώ από τη μύτη
του έτρεχαν αίματα. «Ήταν το ραβδί του μπαμπά μου».
Ο Χάρι ξεπρόβαλε το κεφάλι από την πόρτα και έριξε ολόγυρα κλεφτές
ματιές. Ο
παραμορφωμένος θανατοφάγος έκλαιγε σαν μωρό και σκόνταφτε πάνω σε
διάφορα αντικείμενα,
αναποδογυρίΖο-ντας ρολόγια και γραφεία, σε μια κατάσταση πλήρους
σύγχυσης, ενώ η γυάλινη
προθήκη που περιείχε χρονομηχανές, όπως ακριβώς υποπτευόταν τώρα ο
Χάρι, συνέχιΖε να
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πέφτει, να σπάΖει και να κρεμιέται ξανά στον τοίχο πλήρως
επιδιορθωμένη.
«Ούτε που θα μας πάρει είδηση», ψιθύρισε ο Χάρι. «Έλα...
ακολούθησε με...»
Βγήκαν αθόρυβα από το γραφείο κι οπισθοχώρησαν προς την
πόρτα που οδηγούσε στο μαύρο προθάλαμο τώρα φάνταΖε εντελώς
έρημος. Έκαναν μερικά
βήματα με τον Νέβιλ να παραπατά από το βάρος της Ερμιόνης. Η πόρτα
της Αίθουσας του
Χρόνου έκλεισε πίσω τους κι ο τοίχος άρχισε να περιστρέφεται γι'
άλλη μια φορά. Το πρόσφατο
χτύπημα στο κεφάλι είχε Ζαλίσει τον Χάρι μισόκλει726
σε τα μάτια τρεκλίζοντας λιγάκι μέχρι που σταμάτησε να κινείται ο
τοίχος. Το αγόρι παρατήρησε
με ένα σφίξιμο στην καρδιά ότι οι πύρινοι σταυροί της Ερμιόνης
είχαν σβηστεί από τις πόρτες.
«Προς τα πού Λες να...;»
Πριν προλάβουν όμως να αποφασίσουν προς τα πού να πάνε, μια πόρτα
άνοιξε ακριβώς πίσω
τους και εμφανίστηκαν τρία άτομα.
«Ρον!» έκρωξε ο Χάρι ορμώντας προς το μέρος τους. «Τζίνι...
είσαστε όλοι...;»
«Χάρι», χαχάνισε ο Ρον και, κάνοντας ένα βήμα μπροστά, τον άρπαξε
από το μανδύα και τον
κοίταξε με θολό βλέμμα. «Εδώ είσαστε... χα, χα, χα... τι χάλια
είναι αυτά, Χάρι... είσαστε όλοι να
σας κλαιν κι οι ρέγγες...»
Το πρόσωπο του Ρον ήταν κάτασπρο ενώ ένα σκούρο υγρό κυλούσε από
την άκρη των χειλιών
του. Την επόμενη στιγμή λύγισαν τα γόνατα του, αλλά έμεινε
γαντζωμένος από το μανδύα του
Χάρι, αναγκάΖοντας το φίλο του να σκύψει σαν να υποκλινόταν.
«Τζίνι;» έκανε τρομαγμένος ο
Χάρι. «Τι έγινε;» Η Τζίνι όμως στηρίχτηκε με την πλάτη της στον
τοίχο και γλίστρησε σε καθιστή
θέση, κρατώντας τον αστράγαλο της.
«Νομίσω ότι έσπασε ο αστράγαλος της, άκουσα ένα κρακ», ψιθύρισε η
Λούνα, που έσκυψε από
πάνω της. Ήταν η μόνη που φαινόταν σώα. «Μας κυνήγησαν τέσσερις σε
μια σκοτεινή αίθουσα
γεμάτη πλανήτες ήταν πολύ παράξενο μέρος... Μερικές φορές
αιωρούμασταν απλώς στο
σκοτάδι...»
«Χάρι, είδα από κοντά τον Ουρανό!» είπε ο Ρον χαχανίζοντας άτονα.
«Ακούς, Χάρι; Είδα τον
Ουρανό... χα, χα, χα...»
Στην άκρη των χειλιών του Ρον εμφανίστηκε μια φουσκάλα με αίμα,
που έσπασε.
«... έπιασε, που λες, ένας την Τζίνι από το πόδι κι εγώ
χρησιμοποίησα την κατασταλτική κατάρα,
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και έριξα στα μούτρα του τον Πλούτωνα, αλλά...»
Η Λούνα έδειξε απελπισμένη την Τζίνι, που κοντανάσαινε με κλειστά
τα μάτια.
«Κι ο Ρον;» ρώτησε φοβισμένος ο Χάρι, ενώ ο φίλος του συνέ-χιΖε να
χαχανίσει αρπαγμένος από
το μανδύα του.
«Δεν ξέρω τι τον χτύπησε», αποκρίθηκε μελαγχολικά η Λούνα, «αλλά
άρχισε να φέρεται
παράξενα... με το ζόρι τον κουβάλησα».
«Χάρι», ακούστηκε τότε ο Ρον, που τράβηξε προς το μέρος του
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το αφτί του Χάρι ενώ συνέχιΖε να χαχανίσει. «Ξέρεις ποιο είναι
αυτό το κορίτσι; Είναι η
Τρελολούνα... η Τρελολούνα Λόβγκουντ...
χα, χα, χα...»
«Πρέπει να φύγουμε από δω», δήλωσε αποφασιστικά ο Χάρι.
«Λούνα, μπορείς να βοηθήσεις την Τζίνι;»
«Ναι», απάντησε η Λούνα και αφού στήριξε στο ένα αφτί το ραβδί
της, αγκάλιασε την Τζίνι από τη
μέση και τη σήκωσε.
«Δεν έχω τίποτα, απλώς με πονάει λίγο ο αστράγαλος μου», είπε
εκνευρισμένη η Τζίνι, αλλά
αμέσως παραπάτησε κι αρπάχτηκε από τη Λούνα. Ο Χάρι πέρασε το
μπράτσο του Ρον γύρω
από τους ώμους του όπως είχε κάνει και με τον Ντάντλι πριν από
τόσους μήνες. Κοίταξε γύρω
του οι πιθανότητες να βρουν με την πρώτη τη
σωστή πόρτα ήταν μία στις δώδεκα...
Πλησίασε μια πόρτα, υποβαστάΖοντας τον Ρον. Κόντευαν να φτάσουν,
όταν μία άλλη άνοιξε στην
απέναντι πλευρά του προθάλαμου τρεις θανατοφάγοι όρμησαν μέσα με
επικεφαλής την Μπέλατριξ Λεστρέιντζ.
«Να τοΑ» ούρλιαξε.
Αποχαυνωτικά ξόρκια εκτοξεύτηκαν στον προθάλαμο. Ο Χάρι έπεσε με
όλο το βάρος του στην
πόρτα, πέταξε μέσα τον Ρον σαν τσουβάλι και γύρισε σκυφτός να
βοηθήσει τον Νέβιλ με την
Ερμιόνη. Μόλις που πρόλαβαν να μπουν μέσα και να κλείσουν την
πόρτα στα μούτρα της
Μηέλατριξ.
«Κλειδαμπαρώσου!» φώναξε ο Χάρι κι άκουσε τρία κορμιά να πέφτουν
με φόρα στην εξωτερική
πλευρά της πόρτας.
«Δεν πειράζει!» ακούστηκε μια αντρική φωνή. «Υπάρχουν κι άλλοι
τρόποι να μπούμε μέσα...
ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑΜΕ, ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ!»
Ο Χάρι στράφηκε απότομα προς το δωμάτιο. Βρίσκονταν πάλι στην
Αίθουσα των Εγκέφαλων κι
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οι τοίχοι ολόγυρα ήταν γεμάτοι πόρτες. Άκουσε τρεχαλητά απ' έξω,
στον προθάλαμο, σαν να
έρχονταν κι άλλοι θανατοφάγοι.
«Λούνα, Νέβιλ, βοηθήστε με!»
Οι τρεις τους έκαναν το γύρο του δωματίου κι άρχισαν να σφραγι'Ζουν μία μία τις πόρτες ο Χάρι
σκόνταψε σ' ένα τραπέΖΙ και κου-τρουβάλησε με το πΆάι από πάνω
του, στη βιάση του να φτάσει
στην
επόμενη πόρτα.
«Κλειδαμπαρώσου!» Τρεχαλητά ακούγονταν πίσω από τις πόρτες και
κάθε τόσο ο
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γδούπος από κάποιο κορμί που προσπαθούσε να την ανοίξει
σπρώχνοντας τη με όλο του το
Βάρος. Η Λούνα και ο Νέβιλ μάγευαν τις πόρτες στον απέναντι τοίχο.
Σε μια στιγμή, καθώς ο
Χάρι έφτανε στην άλλη άκρη της αίθουσας, άκουσε τη Λούνα να
φωνάΖει:
«Κλειδα... Ααααααα!»
Γύρισε και την είδε να τινάΖεται στον αέρα πέντε θανατοφάγοι
ορμούσαν στο δωμάτιο από την
πόρτα που δεν πρόλαβε να κλείσει. Η Λούνα έσκασε πάνω σε ένα
γραφείο, γλίστρησε στην
επιφάνεια του κι έπεσε από την άλλη πλευρά, όπου έμεινε ασάλευτη
σαν την Ερμιόνη.
«Πιάστε τον Πότερ!» ούρλιαξε η Μπέλατριξ κι όρμησε προς το μέρος
του.
Ο Χάρι την απέφυγε κι έτρεξε στην άλλη άκρη του δωματίου ήταν
ασφαλής όσο οι θανατοφάγοι
φοβόνταν μη χτυπήσουν την προφητεία...
«Ξέρεις τι έχει, βρε Χάρι, εκεί μέσα;» χαχάνισε ο Ρον που, στο
μεταξύ, είχε σταθεί στα πόδια του
και προχωρούσε τρεκλίζοντας προς το μέρος του φίλου του.
«Εγκέφαλους... χα, χα, χα, "κουφό",
ε, Χάρι;» «Φύγε από τη μέση, Ρον, και κατέβασε το...» Αλλά ο Ρον
σημάδευε ήδη τη δεξαμενή με
το ραβδί του. «Μα την αλήθεια, Χάρι, είναι εγκέφαλοι... Κοίτα...
Πρόσελθε, εγκέφαλε!»
Προς στιγμήν η εικόνα πάγωσε. Ο Χάρι, η Τζίνι, ο Νέβιλ κι οι
θανατοφάγοι γύρισαν άθελα τους
και είδαν έναν εγκέφαλο να αναπηδά σαν ψάρι μέσα από το πράσινο
υγρό: έμεινε μετέωρος για
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κι ύστερα άρχισε να πετάει προς τον
Ρον και συνάμα να
περιστρέφεται, αφήνοντας στην τροχιά του κάτι που έμοιαΖε με
κορδέλες κινούμενων εικόνων,
σαν να ξετυλίγονται κύλινδροι φωτογραφικού φιλμ...
«Χα, χα, χα, κοίτα, Χάρι...» έδειξε ο Ρον προσηλωμένος στο
Ζωηρόχρωμο περιεχόμενο του
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εγκέφαλου καθώς ξετυλιγόταν σιγά σιγά. «Χάρι, έλα να τον
αγγίξεις... ΒάΖω στοίχημα πως
είναι...»
«ΟΧΙ, ΡΟΝ!»
Ο Χάρι δεν ήξερε τι θα συνέβαινε αν άγγίΖε ο Ρον τα πλοκάμια που
ανέμιΖαν πίσω από τον
εγκέφαλο, αλλά είχε τη βεβαιότητα πως δε θα ήταν κάτι καλό.
Έτρεξε, μα ο φίλος του είχε ήδη
πιάσει τον εγκέφαλο με τα απλωμένα χέρια του. Μόλις τον άγγιξε, τα
πλοκάμια τυλίχτηκαν σαν
σκοινιά γύρω από τα μπράτσα του.
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«Χάρι, κοίτα τι έγινε... Όχι... όχι... δε θέλω... σταμάτα...
σταμάτα...»
Τώρα οι λεπτές κορδέλες τυλίγονταν γύρω από το στήθος του
προσπάθησε να τις τραβήξει αλλά ο εγκέφαλος κολλούσε πάνω
του σαν χταπόδι.
«Τεμαχίσιους!» φώναξε ο Χάρι, σε μια προσπάθεια να κόψει τα
πλοκάμια που τυλίγονταν σφιχτά
γύρω από τον Ρον μπροστά στα μάτια του, αλλά μάταια. Ο Ρον έπεσε
και συνέχισε να χτυπιέται,
πα-σχίΖοντας να απαλλαγεί από τα δεσμά του.
«θα τον στραγγαλίσουν, Χάρι!» ούρλιαξε η Τζίνι, που καθόταν στο
πάτωμα ακινητοποιημένη από
το σπασμένο της αστράγαλο την ίδια στιγμή ένας κόκκινος λαμπερός
πίδακας πετάχτηκε από το
ραβδί ενός θανατοφάγου και τη χτύπησε καταπρόσωπο. Έγειρε στο
πλάί κι έμεινε αναίσθητη.
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΙΟΥΘ!» ούρλιαξε ο Νέβιλ, χτυπώντας με το ραβδί της
Ερμιόνης έναν από τους
επιτιθέμενους θανατοφάγους. «ΑΠΟ-ΧΑΥΝΩΘΙΟΥΘ! ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΙΟΥΘ!»
Μα τίποτα δεν έγινε.
Ένας θανατοφάγος χτύπησε με το δικό του αποχαυνωτικό ξόρκι τον
Νέβιλ αλλά αστόχησε για
μερικά εκατοστά. Ο Χάρι και ο Νέβιλ ήταν τώρα οι μόνοι που
μπορούσαν να πολεμήσουν τους
πέντε θανατοφάγους. Οι δύο απ' αυτούς εξακόντισαν σαν βέλη
ολόφωτες ασημιές κορδέλες, που
αστόχησαν κι άνοιξαν στον τοίχο, πίσω τους, μικρούς κρατήρες. Ο
Χάρι άρχισε να τρέχει καθώς
ορμούσε προς το μέρος του η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ- κρατούσε την
προφητεία ψηλά πάνω από
το κεφάλι του ενώ κατευθυνόταν προς την άλλη άκρη του δωματίου.
Μόνη του σκέψη, τώρα, ήταν
πώς θα παρασύρει τους θανατοφάγους μακριά από τους άλλους.
Το κόλπο έπιασε. Άρχισαν να τον κυνηγούν αναποδογυρίζοντας
τραπεΖία και καρέκλες, μα δεν
τολμούσαν να τον χτυπήσουν με ξόρκια και κατάρες, για να μην
καταστρέψουν την προφητεία.
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Εκείνος όρμησε στη μόνη πόρτα που ήταν ακόμη ανοιχτή, αυτή απ'
όπου είχαν μπει οι
θανατοφάγοι. Μέσα του προσευχόταν να μείνει ο Νέβιλ κοντά στον Ρον
και να βρει τρόπο να τον
ελευθερώσει απ' τα πλοκάμια. Διένυσε μερικά βήματα σ' ένα δωμάτιο
και... ξαφνικά ένιωσε το
δάπεδο να υποχωρεί κάτω από τα πόδια του...
Κουτρουβαλούσε σε απόκρημνα πέτρινα σκαλοπάτια, αναπηδώντας σε
κάθε βαθμίδα, μέχρι που
έφτασε στην τελευταία έσκασε ανα730
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σκελα, με μια φόρα που του έκοψε την ανάσα, στον πυθμένα της
κοιλότητας με την εξέδρα, όπου
ήταν στημένη η πέτρινη αψίδα. Όλος ο χώρος αντηχούσε από γέλια
θανατοφάγων. Ανάβλεψε και
είδε τους πέντε που τον κυνήγησαν από την Αίθουσα των Εγκέφαλων να
κατεβαίνουν προς το
μέρος του, ενώ άλλοι τόσοι ξεπρόβαλαν από άλλες πόρτες ορμώντας κι
αυτοί προς τα κάτω. Ο
Χάρι σηκώθηκε, αλλά τόσο πολύ έτρεμαν τα πόδια του, που μόλις και
μετά βίας τον κρατούσαν η
προφητεία βρισκόταν — ω του θαύματος! — ανέπαφη στο αριστερό χέρι
του, ενώ στο δεξί
έσφιγγε το ραβδί του. Οπισθοχώρησε κοιτώντας ολόγυρα, σε μια
προσπάθεια να διατηρήσει στο
οπτικό πεδίο του όλους τους θανατοφάγους. Οι γάμπες του ακούμπησαν
σε κάτι σκληρό: είχε
φτάσει στην εξέδρα με την αψίδα. Σκαρφάλωσε στην εξέδρα.
Οι θανατοφάγοι σταμάτησαν, με τα μάτια καρφωμένα πάνω του. Μερικοί
ήταν λαχανιασμένοι σαν
εκείνον. Κάποιος αιμορραγούσε άσχημα ο Ντολόχοβ, απαλλαγμένος από
την παραλυτική
κατάρα, χαμογελούσε μοχθηρά σημαδεύοντας με το ραβδί του το
πρόσωπο του Χάρι.
«Πότερ, τελείωσε ο αγώνας δρόμου», έκανε αργόσυρτα ο Λού-σιους
Μαλφόι βγάΖοντας τη
μάσκα του. «Και τώρα, δώσ' μου την προφητεία σαν καλό παιδάκι».
«Άφησε... άφησε τους άλλους να φύγουν και θα σ' τη δώσω!» φώναξε
απελπισμένος ο Χάρι.
Μερικοί θανατοφάγοι γέλασαν.
«Δεν είσαι σε θέση να διαπραγματευτείς, Πότερ», αποκρίθηκε ο
Λούσιους Μαλφόι, ενώ το ωχρό
του πρόσωπο φλογίστηκε μεμιάς από ένα αίσθημα απέραντης
ικανοποίησης. «Όπως βλέπεις,
εμείς είμαστε δέκα κι εσύ μόνο ένας... ή μήπως δε σ' έμαθε να
μετράς ο Ντάμπλντορ;»
«Δεν είναι μόνοθ του!» ακούστηκε από πάνω τους μια φωνή. «'Έχει κι
εμένα!»
Η καρδιά του Χάρι βούλιαξε απότομα από τις πέτρινες βαθμίδες
κατηφόριΖε ο Νέβιλ, κρατώντας
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το ραβδί της Ερμιόνης στο τρεμάμενο χέρι του.
«Νέβιλ... όχι... Γύρνα στον Ρον...»
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΙΟΥΘ!» φώναξε ο Νέβιλ σημαδεύοντας με το ραβδί του έναν
έναν τους
θανατοφάγους. «ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΙΟΥΘ! ΑΠΟ-ΧΛΥΝΩΘ...»
Ένας από τους πιο σωματώδεις θανατοφάγους άρπαξε από πίσω τον
Νέβιλ, ακινητοποιώντας τα
χέρια στα πλευρά του. Εκείνος άρχισε να χτυπιέται και να κλοτσάειπολλοί θανατοφάγοι έβαλαν
τα γέλια.
«Αυτός δεν είναι ο Λονγκμπότομ;» ρώτησε ειρωνικά ο Λουσιους
Μαλφόι. «Ωραία, η γιαγιά σου
είναι συνηθισμένη να χάνει μελη της οικογένειας απο το χέρι μας...
Δε θα την εκπλήξει ο θάνατος
σου»
«Λονγκμπότομ;» επανέλαβε η Μπέλατριξ κι ένα σατανικό χαμό-γελο
φώτισε το λιπόσαρκο
πρόσωπο της. «Είχα την ευχαρίστηση μικρέ μου, να γνωρίσω τους
γονείς σου».
«ΤΟ ΚΘΕΡΩ!» βρυχήθηκε ο Νέβιλ, που πάλευε τόσο άγρια να ξεφύγει
από τη λαβή του άντρα
που τον κρατούσε, ώστε κάποιος θα-νατοφάγος φώναξε: «Ας τον
αποχαυνώσει κάποιος!»
«Όχι, όχι, όχι», παρενέβη η Μπέλατριξ. Ήταν ενθουσιασμένη γεμάτη
έξαψη καθώς κοίταΖε μια
τον Χάρι και μια τον Νέβιλ. «Όχι' αφήστε να δούμε πόσο θ' αντέξει
ο Λονγκμπότομ πριν σπάσει
σαν τους γονείς του... εκτός αν μας δώσει την προφητεία ο Πότερ»
«ΜΗΝ ΤΟΥΘ ΤΗ ΔΩΘΕΙΘ!» βρυχήθηκε εκτός εαυτού ο Νέβιλ που χτυπιόταν
σαν τρελός καθώς
τον πλησίαΖε η Μπέλατριξ με συκωμένο το ραβδί της. «ΜΗΝ ΤΟΥΘ ΤΗ
ΔΩΘΕΙΘ, ΧΑΡΙ!»
Η Μπέλατριξ ύψωσε το ραβδί της. «Βασάνους!»
Ο Νέβιλ ούρλιαξε και μάΖεψε τα πόδια του στο στήθος, έτσι που ο
θανατοφάγος πίσω του
βρέθηκε προς στιγμήν να τον κρατά στον αέρα. Ο άντρας τον άφησε κι
ο Νέβιλ έπεσε στο
δάπεδο, σφαδάΖΟ-ντας από τους πόνους.
«Αυτό ήταν απλώς μια πρώτη γεύση!» είπε η Μπέλατριξ και με μια
κίνηση του ραβδιού της, ο
Νέβιλ σταμάτησε να ουρλιάΖει κι απόμεινε ξέπνοος στα πόδια της.
Έπειτα, στράφηκε στον Χάρι:
«Και τώρα, Πότερ, ή θα μας δώσεις την προφητεία ή θα δεις το φίλο
σου να πεθαίνει με το
χειρότερο τρόπο!»
Δε χρειαΖόταν να σκεφτεί τίποτα δεν είχε άλλη επιλογή. Η γυά-λινη
σφαίρα ήταν Ζεστή από τη
θερμοκρασία της παλάμης του καθώς άπλωνε το χέρι του να τη δώσει.
Ο Μαλφόι έσπευσε να την
πάρει
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Και τότε, στο ψηλότερο διάΖωμα, άνοιξαν άλλες δύο πόρτες κι
όρμησαν μέσα πέντε άτομα: ο
Σείριος, ο Λούπιν, ο Μούντι, η ΤΟνκς και ο Κίνγκσλι.
Ο Μαλφόι γύρισε στη στιγμή και σήκωσε το ραβδί του, αλλά η Τονκς
είχε εξαπολύσει ήδη ένα
αποχαυνωτικό ξόρκι εναντίον του
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Ο Χάρι δε στάθηκε να δει αν θα ευστοχούσε πήδηξε από την εξέδρα
για να μην τον πάρουν τα
σκάγια. Οι θανατοφάγοι αιφνιδιάστηκαν τελείως από την εμφάνιση των
μελών του Τάγματος, που
τους βομβάρδιΖαν τώρα με ξόρκια, καθώς πηδούσαν από σκαλοπάτι σε
σκαλοπάτι προς τον
πυθμένα της κοιλότητας. Ανάμεσα στα σώματα που εφορμούσαν και στις
λάμψεις που
εξαπολύονταν, ο Χάρι έβλεπε τον Νέβιλ να προχωράει μπουσουλώντας.
Ο Χάρι απέφυγε με έναν
ελιγμό άλλον έναν πίδακα κόκκινου φωτός κι έκανε μια βουτιά, για
να προσγειωθεί δίπλα στον
Νέβιλ.
«Είσαι καλά;» φώναξε ενώ ένα ξόρκι περνούσε ξυστά πάνω από
τα κεφάλια τους.
«Ναι», αποκρίθηκε ο Νέβιλ προσπαθώντας να ανασηκωθεί.
«Κι ο Ρον;» «Νομίδω πωθ είναι εντάκθει... πάλευε ακόμη με τον
εγκέφαλο
όταν έφυγα...»
Το πέτρινο δάπεδο ανάμεσα τους εξερράγη, χτυπημένο από μια κατάρα,
κι ένας κρατήρας
δημιουργήθηκε εκεί που πριν από λίγο Βρισκόταν το χέρι του Νέβιλ
τα δύο αγόρια άρχισαν να
απομακρύνονται από κείνο το σημείο μπουσουλώντας, όταν ξεφύτρωσε
από το πουθενά ένα
χοντρό μπράτσο τυλίχτηκε γύρω από το λαιμό του Χάρι και τον
τράβηξε όρθιο, έτσι που οι άκρες
των ποδιών του μόλις που άγγίΖαν το δάπεδο.
«Δώσ' τη μου», γρύλισε στο αφτί του μια φωνή, «δώσ' μου την
προφητεία...»
Ο άντρας πίεΖε με τόση δύναμη την τραχεία του, που ο Χάρι δεν
μπορούσε να αναπνεύσει. Είδε
με δακρυσμένα μάτια τον Σείριο να μονομαχεί με ένα θανατοφάγο σε
απόσταση τριών μέτρων.
Πιο κει ο Κίνγκσλι πολεμούσε με δύο ταυτόχρονα, ενώ η Τονκς, που
βρισκόταν ακόμη κάπου στη
μέση των βαθμίδων, εξακόντίΖε ξόρκια εναντίον της Μπέλατριξ
κανένας δεν είχε αντιληφθεί ότι ο
Χάρι πέθαινε. Τέντωσε προς τα πίσω το ραβδί του, σημαδεύοντας στα
πλευρά τον άντρα, αλλά
δεν είχε φωνή να προφέρει το ξόρκι στο μεταξύ, ο άλλος ψαχούλευε
με το ελεύθερο χέρι του,
προσπαθώντας να του πάρει την προφητεία...
«ΑΑΑΑΑ!»
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Ο Νέβιλ είχε ορμήσει από το πουθενά. Μη μπορώντας να προφέρει
ξόρκια, έχωσε το ραβδί της
Ερμιόνης στη σχισμή του ματιού, της μάσκας του θανατοφάγου. Ο
άντρας άφησε αμέσως απ' τα
χέρια
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του τον Χάρι ουρλιάΖοντας από τον πόνο. Το αγόρι γύρισε προς το
μέρος του και φώναξε:
«ΑΠΟΧΑΥΝΩΣίΟΥΣ!»
Ο θανατοφάγος έπεσε ανάσκελα και η μάσκα γλίστρησε από το πρόσωπο
του: ήταν ο Μακνέρ, ο
επίδοξος εκτελεστής του Ωραιό-ραμφου, με κατακόκκινο και πρησμένο
το ένα μάτι.
«Ευχαριστώ!» είπε ο Χάρι στον Νέβιλ και τον τράβηξε στην άκρη,
καθώς περνούσαν δίπλα τους
ο Σείριος κι ο αντίπαλος του μονομαχούσαν με τέτοια λύσσα και
ταχύτητα, που τα ραβδιά τους δε
φαίνονταν. Ξαφνικά, το πόδι του Χάρι πάτησε κάτι σκληρό και
στρογγυλό, και γλίστρησε. Για μια
στιγμή, νόμισε ότι του είχε πέσει η προφητεία, αλλά έπειτα είδε το
μαγικό μάτι του Μούντι να
κατρακυλά στο δάπεδο.
Ο Τρελομάτης ήταν πεσμένος στο πλάί, αιμορραγώντας από το κεφάλι,
ενώ εκείνος που τον
χτύπησε ετοιμαΖόταν τώρα να περιλάβει τον Χάρι και τον Ρον: ήταν ο
Ντολόχοβ, που στο μακρύ,
ωχρό πρόσωπο του αποτυπωνόταν ένα μοχθηρό χαμόγελο.
«Ταρανιέλιους!» φώναξε και σημάδεψε με το ραβδί του τον Νέβιλ
ξαφνικά, τα πόδια του αγοριού
άρχισαν να χορεύουν σαν τρελά, κάνοντας το να χάσει την ισορροπία
του και να σωριαστεί στο
δάπεδο. «Και τώρα, Πότερ...»
Έκανε με το ραβδί του την ίδια κίνηση σαν καμουτσικιά, με την
οποία είχε χτυπήσει την Ερμιόνη,
τη στιγμή που ο Χάρι φώναΖε:
«Προστάτευσε!»
Ο Χάρι ένιωσε να τον χτυπά στο πρόσωπο κάτι σαν στομωμένο μαχαίρι
η φόρα του τον έριξε στα
πλάγια κι έπεσε πάνω στα πόδια του Νέβιλ, που χοροπηδούσαν ακόμη,
αλλά το προστατευτικό
ξόρκι είχε αποδυναμώσει την επίθεση.
Ο Ντολόχοβ σήκωσε ξανά το ραβδί του: «Πρόσελθε, προφ...»
Την ίδια στιγμή, όμως, ο Σείριος ξεπετάχτηκε από το πουθενά,
εμβόλισε τον Ντολόχοβ με τον
ώμο του και τον πέταξε πέρα. Η προφητεία είχε γλιστρήσει πάλι από
τα δάχτυλα του Χάρι, αλλά
στο τέλος κατάφερε να τη συγκρατήσει. Τώρα μονομαχούσαν ο Σείριος
και ο Ντολόχοβ,
διασταυρώνοντας σαν ξίφη τις λάμψεις των ραβδιών τους, από τις
μύτες των οποίων
ξεπετάγονταν σπίθες.
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Ο Ντολόχοβ τράβηξε πίσω το ραβδί του για να κάνει την ίδια κοφτή
κίνηση που χρησιμοποίησε
εναντίον του Χάρι και της Ερμιόνης. Ο Χάρι τινάχτηκε σαν ελατήριο
κραυγάΖοντας:
«Μαρμαρώσιους!»
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Π' άλλη μια φορά, τα χέρια του Ντολόχοβ κόλλησαν στα πλευρά του,
τα πόδια του ενώθηκαν
μεταξύ τους κι έπεσε ανάσκελα στο πάτωμα.
«Καλό!» φώναξε ο Σείριος σπρώχνοντας κάτω το κεφάλι του Χάρι,
καθώς από πάνω τους
περνούσε ένα Ζευγάρι αποχαυνωτικά ξόρκια. «Και τώρα, θέλω να
φύγεις από...»
Έσκυψαν πάλι ένας πύρινος πράσινος πίδακας πέρασε ξυστά από τον
Σείριο. Στην απέναντι
πλευρά της αίθουσας, ο Χάρι είδε την Τονκς να πέφτει από τις
πέτρινες βαθμίδες και το άνευρο
κορμί της να γκρεμίζεται από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, ενώ η Μπέλατριξ έτρεχε να ριχτεί στη
μάχη με μια θριαμβευτική έκφραση στο πρόσωπο της.
«Χάρι, πάρε την προφητεία και τον Νέβιλ, και δρόμο!» φώναξε ο
Σείριος καθώς χυμούσε πίσω
από την Μπέλατριξ.
Ο Χάρι δεν είδε τι έγινε μετά. Στο οπτικό πεδίο του παρεμβλήθη-κε
ο Κίνγκσλι που μονομαχούσε
με το βλογιοκομμένο Ρούκγουντ, ο οποίος δε φορούσε πια τη μάσκα
του άλλη μια πράσινη
αστραπή πέρασε πάνω από το κεφάλι του Χάρι καθώς έτρεχε προς το
μέρος του Νέβιλ...
«Μπορείς να σηκωθείς;» του φώναξε στο αφτί, ενώ τα πόδια του φίλου
του τινάΖονταν ακόμη
ανεξέλεγκτα. «Τύλιξε το χέρι σου στο λαιμό μου...»
Ο Νέβιλ το τύλιξε κι ο Χάρι τον τράβηξε... τα πόδια του Νέβιλ
χοροπηδούσαν προς κάθε
κατεύθυνση, δεν μπορούσαν να τον στηρίξουν. Ξαφνικά, όρμησε
καταπάνω τους ένας άντρας
από το πουθενά: έπεσαν κι οι δυο ανάσκελα τα πόδια του Νέβιλ
κουνιόνταν σπασμωδικά,
έμοιαΖε με αναποδογυρισμένο σκαθάρι. Ο Χάρι προσγειώθηκε με
σηκωμένο ψηλά το αριστερό
του χέρι για να μη σπάσει η γυάλινη σφαίρα.
«Δώσ' μου την προφητεία, Πότερ!» γρύλισε στο αφτί του ο Λού-σιους
Μαλφόι κι ο Χάρι ένιωσε τη
μύτη του ραβδιού του θανατο-φάγου να τον κεντρίσει στα πλευρά.
«Όχι... Φύγε από πάνω μου... Νέβιλ... πιάσ' την!»
Ο Χάρι έσπρωξε στο δάπεδο τη γυάλινη σφαίρα, κάνοντας τη να
κυλήσει προς το μέρος του
Νέβιλ, που άλλαξε πλευρό και την ακινητοποίησε με το στήθος του. Ο
Μαλφόι έστρεψε το ραβδί
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του στον Νέβιλ, αλλά ο Χάρι τον σημάδεψε στη στιγμή με το δικό του
και φώναξε:
«.Απωθήσιους!»
Ο Μαλφόι τινάχτηκε προς ΤΑ πίσω. Ο Χάρι ανασηκώθηκε, κοίταξε
ολόγυρα και είδε τον Μαλφόι
να σκάει με την πλάτη στην εξέδρα, πάνω στην οποία μονομαχούσαν
τώρα ο Σείριος κι η Μπέλατριξ. Ο Μαλφόι σημάδεψε ξανά με το ραβδί του τον Χάρι και τον
Νέβιλ, αλλά πριν προλάβει να
προφέρει το ξόρκι, πήδησε ανάμεσα τους ο Λούπιν.
«Χάρι, μάΖεψε τους άλλους και ΦΥΓΕΤΕ!»
Ο Χάρι βούτηξε τον Νέβιλ απ' την επωμίδα του μανδύα του και τον
ανέβασε σηκωτό στην πρώτη
πέτρινη βαθμίδα τα πόδια του Νέβιλ ήταν αδύνατον να μεταφέρουν το
βάρος του, γιατί συνέχιΖαν
να χοροπηδούν ανεξέλεγκτα. Ο Χάρι τον σήκωσε με όλη του τη δύναμη
κι ανέβηκαν ακόμη ένα
σκαλοπάτι...
Ένα ξόρκι έσκασε στο πέτρινο έδρανο, δίπλα στη φτέρνα του Χάρι το
ξόρκι εξοστρακίστηκε αλλά
ο Χάρι γκρεμίστηκε στο κάτω σκαλοπάτι. Ο Νέβιλ κόλλησε στο δάπεδο,
ενώ τα πόδια του εξακολουθούσαν να τινάΖονται ανεξέλεγκτα, κι έβαλε την προφητεία στην
τσέπη του.
«Έλα!» του φώναξε απελπισμένος ο Χάρι καθώς τον τραβούσε από τα
ρούχα. «Προσπάθησε να
σπρώξεις με τα πόδια σου...»
Έκανε άλλη μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον τραβήξει επάνω κι ο
μανδύας του Νέβιλ
σκίστηκε στην αριστερή ραφή η μικρή γυάλινη σφαίρα έπεσε από την
τσέπη του και, πριν
προλάβουν να την πιάσουν, την κλότσησε το πόδι του Νέβιλ. Η σφαίρα
πετάχτηκε κάπου τρία
μέτρα στα αριστερά τους... κι έσπασε στο κάτω σκαλοπάτι. Καθώς
κοίταΖαν κι οι δυο το σημείο
όπου είχε σπάσει, τρομαγμένοι απ' αυτό που έγινε, μια αχνή
υπόλευκη μορφή με τεράστια
μεγεθυντικά γυαλιά υψώθηκε στον αέρα κανένας άλλος δεν την πρόσεξε
εκτός από τα δύο
παιδιά.
Ο Χάρι είδε τα χείλη της φιγούρας να κινούνται αλλά, μέσα σε όλες
αυτές τις κραυγές, τα
ουρλιαχτά και το σαματά που επικρατούσε γύρω τους, δεν ακούστηκαν
τα λόγια. Η μορφή
σταμάτησε να μιλάει και διαλύθηκε σαν καπνός.
«Συγγνώμη, Χάρι!» αναφώνησε συντετριμμένος ο Νέβιλ, ενώ τα πόδια
του δεν είχαν πάψει
στιγμή να χορεύουν. «Χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα...»
«Δεν πειράζει!» φώναξε ο Χάρι. «Προσπάθησε να σταθείς στα πόδια
σου, πρέπει να φύγουμε
από...»
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Ο Νέβιλ όμως είχε καρφώσει τα μάτια του σ' ένα σημείο πίσω
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από τον Χάρι. «Ο Νταμπλντορ!» είπε με μια έκφραση δέους στο
ιδρωμένο πρόσωπο του.
«Τι;»
«Ο ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ!»
Ο Χάρι στράφηκε προς το σημείο όπου κοίταΖε ο Νέβιλ. Ακριβώς από
πάνω τους, πλαισιωμένος
από την πόρτα της Αίθουσας των Εγκέφαλων, στεκόταν ο Άλμπους
Ντάμπλντορ με υψωμένο το
ραβδί του και πρόσωπο πανιασμένο από οργή. Ο Χάρι ένιωσε κάτι σαν
ηλεκτρική εκκένωση να
διαπερνά όλα τα κύτταρα του κορμιού του
είχαν σωθεί.
Ο Ντάμπλντορ κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια προσπερνώντας τον
Χάρι και τον Νέβιλ, που
δεν είχαν πια καμιά διάθεση να φύγουν. Βρισκόταν ήδη στο τελευταίο
πέτρινο σκαλοπάτι, όταν ο
πλησιέστερος θανατοφάγος αντιλήφθηκε την παρουσία του και φώναξε
στους άλλους. Ένας
θανατοφάγος προσπάθησε να το σκάσει, σκαρφαλώνοντας σαν μάίμού
στις πέτρινες βαθμίδες.
Το ξόρκι του Ντάμπλντορ τον χτύπησε στην πλάτη τόσο άνετα κι
αβίαστα, σαν να τον είχε μόλις
αγκιστρώσει με αόρατη πετονιά...
Μόνο ένα Ζευγάρι εξακολουθούσε να μονομαχεί σαν να μην είχε
αντιληφθεί τον νεοφερμένο. Ο
Χάρι είδε τον Σείριο να σκύβει για να αποφύγει έναν πύρινο,
κατακόκκινο πίδακα που εξαπέλυσε
εναντίον του η Μπέλατριξ. Έπειτα, την κοίταξε περιγελαστικά.
«Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλύτερο;» την προκάλεσε με
φωνή που αντιλάλησε στον αχανή χώρο.
Ο δεύτερος πίδακας που εξαπολύθηκε, όμως, τον χτύπησε κα-τάστηθα.
Δεν είχε προλάβει να
σβήσει καλά καλά το χαμόγελο του και γούρλωσε έκπληκτος τα μάτια
του.
Ο Χάρι παράτησε τον Νέβιλ χωρίς να συνειδητοποιεί τι κάνει και
χύμηξε στα σκαλοπάτια
τραβώντας το ραβδί του, ενώ ο Ντάμπλντορ στρεφόταν προς την εξέδρα.
Ο Σείριος άρχισε να πέφτει σαν σε αργή κίνηση το κορμί του
διέγραψε ένα κομψό τόξο καθώς
περνούσε μέσα από το κουρελιασμένο πέπλο που κρεμόταν από την
αψίδα.
Ο Χάρι είδε φόβο ν' αποτυπώνεται μαΖί και έκπληξη στο βασανισμένο,
άλλοτε όμορφο πρόσωπο
του νονού του, καθώς περνούσε από την αρχαία είσοδο κι
εξαφανιΖόταν πίσω από το πέπλο
αυτό ανέμισε για μια στιγμή σαν να το παρέσυρε δυνατός αγέρας κι
ύστερα επανήλθε στη θέση
του.
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737
Ο Χάρι άκουσε τη δυνατή θριαμβευτική κραυγή της Μπέλατριξ, αλλά
ήξερε πως δε σήμαινε
τίποτα ο Σείριος είχε περάσει μέσα από την αψίδα και τώρα θα
εμφανιΖόταν από την άλλη
πλευρά...
Ο Σείριος, όμως, δεν εμφανίστηκε.
«ΣΕΙΡΙΕ!» φώναξε ο Χάρι. «ΣΕΙΡΙΕ!»
Είχε φτάσει στον πυθμένα της κοιλότητας η αναπνοή του ήταν καυτή
και λαχανιασμένη. Ο Σείριος
βρισκόταν πίσω από το πέπλο, θα τον τραβούσε αυτός ο ίδιος, ο
Χάρι...
Καθώς όμως ορμούσε σαν τρελός στην εξέδρα, τον αγκάλιασε ο Λούπιν
από το στήθος και τον
σταμάτησε.
«Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Χάρι...»
«Βγάλτε τον, σώστε τον, μόλις έπεσε!»
«...είναι πολύ αργά, Χάρι».
«Μπορούμε να τον πιάσουμε...» Ο Χάρι πάλευε σκληρά να του ξεφύγει
αλλά ο Λούπιν δεν τον
άφηνε...
«Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Χάρι... τίποτα... έφυγε για πάντα».
739
Η αναμέτρηση
Δεν έφυγε!» ούρλιαξε ο Χάρι.
Δεν το πίστευε- αρνιόταν να το πιστέψει πάλευε με Λύσσα να ξεφύγει
από τον Λούπιν. Ο Λούπιν
δεν καταλάβαινε πίσω απ' την κουρτίνα ήταν κρυμμένοι άνθρωποι ο
Χάρι τους άκουσε να
ψιθυρίσουν την πρώτη φορά που μπήκε στην αίθουσα. Ο Σείριος
κρυβόταν απλώς πίσω από το
πέπλο και δεν τον έβλεπαν...
«ΣΕΙΡΙΕ!» κραύγασε. «ΣΕΙΡΙΕ!»
«Δεν μπορεί να γυρίσει, Χάρι», είπε ο Λούπιν με ραγισμένη φωνή,
καθώς αγωνιΖόταν να τον
συγκρατήσει. «Δεν μπορεί να γυρίσει γιατί είναι νε...»
«ΔΕΝ-ΕΙΝΑΙ-ΝΕΚΡΟΣ!» βρυχήθηκε ο Χάρι. «ΣΕΙΡΙΕ!»
Γύρω τους υπήρχε κινητικότητα, άσκοπη φούρια, λάμψεις ξορκιών. Για
τον Χάρι ήταν ανώφελος
όλος αυτός ο θόρυβος οι εξοστρακισμένες κατάρες που περνούσαν
σφυρίζοντας δίπλα τους δεν
είχαν καμία σημασία, τίποτα δεν είχε σημασία, αρκεί να σταματούσε
να προσποιείται ο Λούπιν ότι
ο Σείριος — που βρισκόταν μισό μέτρο πιο πέρα, πίσω από την παλιά
κουρτίνα — δε θα
εμφανιΖόταν από στιγμή σε στιγμή, τινάΖοντας τα μαύρα του μαλλιά,
έτοιμος να ριχτεί ξανά στη
μάχη.
Ο Λούπιν έσυρε τον Χάρι μακριά από την εξέδρα. Εκείνος, που δεν
έλεγε να ξεκολλήσει τα μάτια
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του από την αψίδα, είχε θυμώσει τώρα πάρα πολύ με τον Σείριο που
τους έκανε να περιμένουν...
Μα κάπου μέσα του ήξερε, παρόλο που πάλευε ακόμη να ξεφύγει από
τον Λούπιν, ότι ο Σείριος
δεν τον είχε αφήσει ποτέ να περιμένει.. . Ο Σείριος ρίσκαρε τα
πάντα για να δει τον Χάρι, να τον
βοηθήσει... Αν δεν εμφανιζοταν ο Σείριος από αυτή την αψίδα, τη
στιγμή που ο Χάρι ούρλιαΖε
σαν να τον έσφαΖαν, η μόνη εξήγηση ήταν ότι δεν μπορούσε να
γυρίσει... ότι ήταν πράγματι...
Ο Ντάμπλντορ είχε συγκεντρώσει τους περισσότερους από τους
εναπομείναντες θανατοφάγους
στο κέντρο της αίθουσας όλοι ήταν ακινητοποιημένοι θαρρείς από
αόρατα δεσμά. Ο Τρελομάτης
Μούντι είχε συρθεί κοντά στην Τονκς και προσπαθούσε να τη
συνεφέρει πίσω από την εξέδρα
ξεπετάγονταν ακόμη λάμψεις κι ακούγονταν κραυγές και βογκητά: ο
Κίνγκσλι είχε σπεύσει να
συνεχίσει τη μονομαχία του Σείριου με την Μπέλατριξ.
«Χάρι;»
Ο Νέβιλ είχε κουτρουβαλήσει ένα ένα τα σκαλοπάτια για να φτάσει
εκεί που στεκόταν ο φίλος του.
Ο Χάρι είχε πάψει να αντιστέκεται, αλλά ο Λούπιν εξακολουθούσε να
τον σφίγγει για κάθε ενδεχόμενο.
«Χάρι... λυπάμαι ειλικρινά...» είπε ο Νέβιλ. Τα πόδια του χόρευαν
ακόμη ανεξέλεγκτα. «Ήταν...
ήταν φίλος θου ο νεκρόθ... ο Μπλοκ;»
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά.
Ο Λούπιν σημάδεψε με το ραβδί του τα πόδια του Νέβιλ και ψιθύρισε:
«Τέλος!» Τα μάγια
λύθηκαν και τα πόδια του Νέβιλ πάτησαν στο δάπεδο και
σταθεροποιήθηκαν. Το πρόσωπο του
Λούπιν ήταν κατάχλομο. «Ας... ας βρούμε τους άλλους. Πού είναι,
Νέβιλ;»
Ο Λούπιν απομακρύνθηκε από την αψίδα καθώς μιλούσε. Ήταν λες κι η
κάθε λέξη του
προξενούσε πόνο.
«θτο άλλο δωμάτιο», αποκρίθηκε ο Νέβιλ. «Επιτέθηκε έναθ εγκέ-φαλοθ
θτον Ρον, αλλά νομίδω
πως είναι εντάκθει και η Ερμιόνη είναι αναίθτητη, μα είχε
θφυγμό...»
Ένας δυνατός κρότος ακούστηκε πίσω από την εξέδρα και ακολούθησε
μια κραυγή. Ο Χάρι είδε
τον Κίνγκσλι να σωριάΖεται κάτω ουρλιάΖοντας από τον πόνο η
Μπέλατριξ Λεσιρέιντζ το έβαλε
στα πόδια αλλά ο Ντάμπλντορ γύρισε αμέσως προς το μέρος της
εξαπολύοντας ένα ξόρκι η
Μπέλαιριξ το απέκρουσε τώρα, σκαρφάλωνε στις βαθμίδες...
«Χάρι... όχι!» φώναξε ο Λούπιν, αλλά το αγόρι είχε ήδη ξεφύγει από
τη χαλαρή λαβή του.
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«ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ!» ούρλιαξε ο Χάρι. «ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ... ΘΑ ΤΗ
ΣΚΟΤΩΣΩ!»
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Όρμησε ξοπίσω της σκαρφαλώνοντας στα πέτρινα σκαλοπάτια άκουσε
πίσω να του φωνάΖουν
αλλά δεν τον έμελε. Ο ποδόγυρος του μανδύα της Μπέλατριξ χάθηκε
από τα μάτια του και
βρέθηκαν ξανά στην αίθουσα όπου κολυμπούσαν οι εγκέφαλοι...
Η Μπέλατριξ έριξε ένα ξόρκι προς τα πίσω. Η δεξαμενή υψώθηκε στον
αέρα κι αναποδογύρισε,
περιλούΖοντας τον Χάρι με το δύσοσμο φίλτρο που περιείχε: οι
εγκέφαλοι γλίστρησαν πάνω του
κι άρχισαν να ξεδιπλώνουν τα πολύχρωμα πλοκάμια τους. Εκείνος όμως
φώναξε:
«Γουινγκάρτιουμ ΛεβιόΖα!» και οι εγκέφαλοι τραβήχτηκαν από πάνω
του και πέταξαν στον αέρα.
Έτρεξε προς την πόρτα γλιστρώντας και τσουλώντας συνάμα πήδηξε
πάνω από τη Λούνα που
βογκούσε στο πάτωμα κι έπειτα παρέκαμψε την Τζίνι που ρώτησε:
«Χάρι... τι...;» Προσπέρασε
τον Ρον που χαχάνιΖε σιγανά και την Ερμιόνη, που ήταν αναίσθητη
ακόμη. Άνοιξε την πόρτα που
οδηγούσε στο στρογγυλό προθάλαμο και είδε την Μπέλατριξ να
εξαφανίζεται πίσω από μια
πόρτα στην απέναντι πλευρά είχε βγει στο διάδρομο που οδηγούσε
στους ανελκυστήρες.
Έτρεξε, αλλά εκείνη βρόντηξε πίσω της την πόρτα κι ο τοίχος του
μαύρου δωματίου όπου
βρισκόταν άρχισε να περιστρέφεται. Π' άλλη μια φορά τον κύκλωσε ο
στρόβιλος απ' τις γαλάζιες
φλόγες των
κεριών.
«Πού είναι η έξοδος;» ούρλιαξε με απόγνωση όταν σταμάτησε να
περιστρέφεται ο τοίχος. «Πώς
βγαίνει κανείς έξω;»
Ήταν λες και το δωμάτιο περίμενε την ερώτηση του: η πόρτα που
βρισκόταν ακριβώς πίσω του
άνοιξε κι αποκαλύφθηκε ο έρημος διάδρομος με τους δαυλούς που
οδηγούσε στους ανελκυστήρες. Ο Χάρι άρχισε να τρέχει...
Στο βάθος άκουσε το τρίξιμο από έναν ανελκυστήρα. Έβαλε φτερά στα
πόδια του, έστριψε στη
γωνία και χτύπησε με τη γροθιά του το κουμπί για να καλέσει έναν
άλλο, που εμφανίστηκε
τρίζοντας και κροταλίΖοντας. Μόλις άνοιξε το πλέγμα, ο Χάρι όρμησε
μέσα και πάτησε με δύναμη
το κουμπί όπου αναγραφόταν «Αίθριο». Οι πόρτες έκλεισαν και ο
θάλαμος άρχισε να ανεβαίνει...
Βγήκε από τον ανελκυστήρα πριν ανοίξει καλά καλά το χρυσό πλέγμα
και κοίταξε ολόγυρα. Η
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Μπέλατριξ κόντευε να φτάσει στον τηλεφωνικό θάλαμο, στο βάθος του
αίθριου, αλλά κοίταξε
πίσω της καθώς έτρεχε και του έριξε άλλο ένα ξόρκι. Ο Χάρι
κρύφτηκε πίσω από το Σιντριβάνι
των Μαγικών Αδελφών το ξόρκι πέρασε δίπλα του
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σφυρίζοντας και χτύπησε τις χρυσοποίκιλτες πύλες στην άλλη άκρη
του αίθριου, που ήχησαν σαν
καμπάνες. Τώρα δεν ακούγονταν βήματα. Η Μπέλατριξ είχε σταματήσει
να τρέχει. Ο Χάρι
αφουγκράστηκε κουλουριασμένος πίσω από το χρυσό σύμπλεγμα.
«Έλα, μικρέ μου Χάρι, έλα!» του φώναξε με κορόίδευτική μωρουδίστικη φωνή, που αντήχησε
στα στιλβωμένα ξύλινα δάπεδα. «Αλλιώς, γιατί με ακολούθησες;
ΝόμιΖα πως ήθελες να πάρεις
εκδίκηση για τον αγαπημένο μου εξάδελφο!»
«θέλω!» φώναξε ο Χάρι κι η φωνή του αντιλάλησε στο χώρο σαν να την
επαναλάμβανε μια
χορωδία αόρατων Χάρι: θέλω! θέλω! θέλω!
«Αααα... ώστε τον αγαπούσε ο μικρός μου Πότερ;»
Ο Χάρι ένιωσε να πνίγεται από ένα μίσος που όμοιο του δεν είχε
ξανανιώσει ξεπετάχτηκε από το
σιντριβάνι κραυγάΖοντας: «Βασάνους!»
Η Μπέλατριξ ούρλιαξε η κατάρα την έριξε κάτω αλλά δε σφάδασε ούτε
στρίγκλισε από πόνο σαν
τον Νέβιλ σηκώθηκε αμέσως ξέπνοη. Τώρα, όμως, δε γελούσε. Ο Χάρι
κρύφτηκε πάλι πίσω από
το χρυσό σιντριβάνι. Το αντιξόρκι της χτύπησε το κεφάλι του ωραίου
μάγου, που αποκόπηκε από
τον κορμό του κι εκτινάχτηκε σε απόσταση έξι έως επτά μέτρων,
χαράζοντας βαθιά γδαρσίματα
στο ξύλινο δάπεδο.
«Δεν έχεις ξαναχρησιμοποιήσει ασυγχώρητες κατάρες, έτσι δεν είναι,
μικρέ μου;» τσίριξε η
Μπέλατριξ. Είχε εγκαταλείψει τώρα τη μωρουδίστικη φωνή της.
«Πρέπει να τις εννοείς, Πότερ!
Πρέπει να θέλεις πράγματι να προξενήσεις πόνο, να σε ηδονίΖει. Ο
δικαιολογημένος θυμός δεν
μπορεί να με βλάψει... Τώρα θα σου δείξω πώς γίνεται... θα σου
δώσω ένα μάθημα...»
Ο Χάρι είχε συρθεί στην άλλη άκρη του σιντριβανιού, όταν φώναξε η
Μπέλατριξ: «βασάνους!» κι
αναγκάστηκε να σκύψει μιας και το χέρι του κενταύρου, που κρατούσε
το τόξο, αποκόπηκε κι
αυτό και προσγειώθηκε με πάταγο σε μικρή απόσταση από το κεφάλι
του μάγου.
«Δεν μπορείς να με νικήσεις, Πότερ!» φώναξε η Μπέλατριξ.
Την άκουσε να κινείται προς τα δεξιά για να καταφέρει να τον
στοχεύσει. Ο Χάρι τραβήχτηκε προς
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την αντίθετη κατεύθυνση, κάνοντας τον κύκλο του σιντριβανιού, και
λούφαξε πίσω από τα πόδια
του κενταύρου τώρα, το κεφάλι του βρισκόταν στο ίδιο ύψος με το
κεφάλι του σπιτικού ξωτικού.
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«Ήμουν και είμαι η πιο πιστή υπηρέτρια του Άρχοντα του Σκότους.
Έμαθα από κείνον τις
σκοτεινές τέχνες, ξέρω ξόρκια τόσο ισχυρά που δεν μπορείς ούτε να
τα διανοηθείς, αξιολύπητε
μικρέ...»
«αποχαυνώσιους./» φώναξε ο Χάρι. Είχε κάνει τον κύκλο του γλυπτού
συμπλέγματος, φτάνοντας
στο σημείο όπου στεκόταν ο καλι-κάντζαρος χαμογελώντας στον
ακέφαλο πλέον μάγο, και τη
σημάδεψε στην πλάτη κρυφοκοιτάΖοντας πίσω από την κρήνη. Η Μπέλατριξ αντέδρασε τόσο
αστραπιαία, που ο Χάρι μόλις και πρόλαβε να τραβηχτεί.
«Προστάτευσε!»
Ο κόκκινος πύρινος πίδακας του αποχαυνωτικού ξορκιού του
εξοστρακίστηκε προς το μέρος του.
Ο Χάρι σύρθηκε βιαστικά πίσω από το σιντριβάνι, καθώς το ένα αφτί
του καλικάντζαρου εκτινασσόταν στον αέρα.
«Πότερ, θα σου δώσω μια ευκαιρία!» φώναξε η Μπέλατριξ. «Δώσε μου
την προφητεία — σπρώξ'
την προς το μέρος μου — και μπορεί να σου χαρίσω τη Ζωή!»
«Δυστυχώς θα αναγκαστείς να με σκοτώσεις, γιατί η προφητεία έχει
καταστραφεί!» αποκρίθηκε ο
Χάρι κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωσε ένα φοβερό πόνο σε όλο το
μέτωπο του το σημάδι του
είχε πάρει φωτιά και ένα ορμητικό κύμα οργής τον πλημμύρισε, που
δεν είχε καμιά σχέση με τη
δική του. «Κι αυτός το ξέρει!» φώναξε ο Χάρι με ένα παρανόίκο
γέλιο όμοιο με της Μπέλατριξ. «Ο
λατρευτός σου Βόλντεμορτ ξέρει ότι χάθηκε! Δε θα ευχαριστηθεί
διόλου μαζί σου!»
«Τι; Τι εννοείς;» αναφώνησε εκείνη, και για πρώτη φορά διακρινόταν
μια χροιά φόβου στη φωνή
της.
«Η προφητεία έσπασε όταν προσπαθούσα να ανεβάσω τον Νέ-βιλ στα
πέτρινα έδρανα! Πώς λες
να του φανεί του Βόλντεμορτ;»
Το σημάδι του τον έκαιγε, τον ξέσκίΖε... τα μάτια του δάκρυσαν
από τον πόνο...
«ΨΕΥΤΗ!» ούρλιαξε η Μπέλατριξ, αλλά τώρα πίσω από το θυμό της
κρυβόταν τρόμος. «ΕΣΥ
ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ, ΠΟΤΕΡ, ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΥ ΤΗ ΔΩΣΕΙΣ! Πρόσελθε, προφητεία!
ΠΡΟΣΕΛΘΕ,
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ!»
Ο Χάρι γέλασε ξανά γιατί καταλάβαινε ότι αυτό θα την εξαγριώσει.
Τώρα ο πόνος είχε ενταθεί
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τόσο πολύ, που νόμιΖε ότι θα εκραγεί το κρανίο του. Κούνησε το
άδειο του χέρι πίσω από τον
καλικάν-τζαρο με το ένα αφτί και το τράβηξε βιαστικά όταν εκείνη
εξαπέλυσε εναντίον του άλλη
μια πράσινη αστραπή.
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«Δεν κρατάω τίποτα!» της φώναξε. «Δεν υπάρχει τίποτα να πάρεις!
Έσπασε και κανείς δεν
άκουσε τα λόγια, αυτό να πεις στο αφεντικό σου!»
«Όχι!» ακούστηκε η στριγκλιά της. «Δεν είναι αλήθεια, λες ψέματα!
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ, ΑΦΕΝΤΗ
ΜΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ... ΜΗ ΜΕ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙΣ...»
«Μη σπαταλάς το σάλιο σου!» φώναξε ο Χάρι, σφίγγοντας το μέτωπο
και μισοκλείνοντας τα μάτια
από τον πόνο που τον τρέλαινε. «Δεν μπορεί να σ' ακούσει από δω!»
«Είσαι σίγουρος, Πότερ;» Η ψυχρή, διαπεραστική φωνή αντήχησε στο
αίθριο.
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του.
Στη μέση της μεγάλης αίθουσας στεκόταν ο λόρδος Βόλντεμορτ-ψηλός,
αδύνατος,
μαυροντυμένος, με το τρομακτικό φιδίσιο πρόσωπο του πάλλευκο και
αποστεωμένο, και τα
βαθυκόκκινα μάτια με τις κάθετες κόρες καρφωμένα στον Χάρι. Τον
σημάδευε με το ραβδί του
ενώ εκείνος στεκόταν πετρωμένος, ανίκανος να σαλέψει.
«Ώστε λοιπόν έσπασες την προφητεία μου;» είπε σιγανά ο λόρδος
Βόλντεμορτ, κοιτάΖοντας τον
Χάρι μ' εκείνα τα αμείλικτα πύρινα μάτια. «Όχι, Μπελά, δε λέει
ψέματα... ΔιαβάΖω την αλήθεια
στο άχρηστο μυαλό του... μήνες προετοιμασιών, μήνες προσπαθειών...
κι οι θανατοφάγοι μου
άφησαν ξανά τον Χάρι Πότερ να μου καταστρέψει τα σχέδια...»
«Συγχωρά με, αφέντη, δεν το ήξερα, μονομαχούσα με το ΖΟ)Ο-μάγο
Μπλοκ!» έκραξε με
αναφιλητά η Μπέλατριξ καθώς ριχνόταν στα πόδια του Βόλντεμορτ, που
είχε Ζυγώσει μερικά
βήματα. «Πρέπει να ξέρεις, αφέντη...»
«Σώπασε, Μπελά», είπε απειλητικά ο Βόλντεμορτ. «θα ασχοληθώ
αργότερα μαζί σου. Νομίσεις
ότι ήρθα στο Υπουργείο Μαγείας για να ακούσω τις άθλιες
δικαιολογίες σου;» «Μα, αφέντη... είναι
εδώ... είναι υπό την...» Ο Βόλντεμορτ, όμως, δεν της έδωσε
σημασία. «Δεν έχω τίποτε άλλο να
προσθέσω, Πότερ», είπε σιγανά. «Με ενόχλησες τόσο πολύ, για τόσο
καιρό. ΑΒΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΑΒΡΑΙ»
Ο Χάρι δεν πρόλαβε καν να ανοίξει το στόμα του για να αμυνθεί το
μυαλό του είχε αδειάσει, το
ραβδί του σημάδευε άσκοπα το δάπεδο.
Ξαφνικά, όμως, το ακέφαλο χρυσό άγαλμα του μάγου Ζωντάνε-
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ψε, τινάχτηκε από το βάθρο του και προσγειώθηκε με κρότο στο
δάπεδο ανάμεσα στον Χάρι και
τον Βόλντεμορτ. Η κατάρα προσέκρουσε στο στήθος του, καθώς το
άγαλμα άπλωνε
προστατευτικά τα μπράτσα του μπροστά από τον Χάρι.
«Τι...;» σύριξε ο Βόλντεμορτ κοιτάΖοντας ολόγυρα. Κι ύστερα
κοντανάσανε: «Ντάμπλντορ;»
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε πίσω ενώ η καρδιά του κόντευε να σπάσει.
Μπροστά στις χρυσές
πύλες στεκόταν ο 'Αλμπους Ντάμπλντορ.
Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του κι ένας ακόμη λαμπερός πράσινος
πίδακας ξεχύθηκε προς
το μέρος του Ντάμπλντορ, που εξαφανίστηκε με ένα ανέμισμα του
μανδύα του. Την επόμενη
στιγμή, εμφανίστηκε πίσω από τον Βόλντεμορτ και κούνησε το ραβδί
του σημαδεύοντας το
ρημαγμένο σιντριβάνι. Τα υπόλοιπα αγάλματα Ζωντάνεψαν κι αυτά. Η
μάγισσα επιτέθηκε στην
Μπέλατριξ, που ούρλιαξε κι άρχισε να εκτοξεύει ξόρκια εναντίον
της, τα οποία όμως γλίστρησαν
στο στήθος της πριν της επιτεθεί και την ακινητοποιήσει στο
δάπεδο. Στο μεταξύ, ο
καλικάντζαρος και το σπιτικό ξωτικό έτρεξαν στα τζάκια κατά μήκος
των τοίχων, ενώ ο
μονόχειρας κένταυρος ορμούσε καλπάΖοντας προς τον Βόλντεμορτ, ο
οποίος εξαφανίστηκε και
ξαναεμφανίστηκε δίπλα στην κρήνη. Το ακέφαλο άγαλμα έσπρωξε πίσω
τον Χάρι, μακριά από τη
μάχη, ενώ ο Ντάμπλντορ πλησίαΖε τον Βόλντεμορτ και ο χρυσός
κένταυρος διέγραφε κύκλους
ολόγυρα τους.
«Ήταν κουτό να έρθεις απόψε εδώ, Άντον», είπε ήρεμα ο Ντάμπλ-ντορ.
«Οι χρυσούχοι είναι καθ'
οδόν...»
«Μέχρι να φτάσουν, εγώ θα έχω φύγει κι εσύ θα 'σαι νεκρός!» έφτυσε
οργισμένος ο Βόλντεμορτ.
Εκτόξευσε άλλη μια φονική κατάρα ενάντια στον Ντάμπλντορ, αλλά
αστόχησε και χτύπησε το
γραφείο του φύλακα, που τυλίχτηκε μεμιάς στις φλόγες.
Ο Ντάμπλντορ τίναξε το ραβδί του. Ήταν τέτοια η δύναμη του ξορκιού που ξεπήδησε από τη
μύτη του ώστε ο Χάρι, παρόλο που το χρυσό άγαλμα στεκόταν μπροστά
του σαν ασπίδα, ένιωσε
να σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής του καθώς το ξόρκι περνούσε
δίπλα του αυτή τη φορά ο
Βόλντεμορτ αναγκάστηκε να σχηματίσει με το ραβδί του μιαν ασημένια
ασπίδα για να το
αποκρούσει. Το ξόρκι, ότι κι αν ήταν, δεν προκάλεσε ορατή Ζημιά
στην ασπίδα, αλλά έκανε έναν
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υπόκωφο ανατριχιαστικό ήχο σαν γκογκ, που αντιλάλησε σε όλη την
αίθουσα. «Δε φαντάΖομαι
να θέλεις να με σκοτώσεις, Ντάμπλντορ;» φώ____________745
ναξε ο Βόλντεμορτ στενεύοντας τα κατακόκκινα μάτια του πάνω από
την ασπίδα. «Εσύ είσαι
υπεράνω τόσης κτηνωδίας, έτσι δεν είναι;»
«Ξέρουμε κι οι δυο πως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να καταστρέψεις
έναν άνθρωπο, Άντον»,
αποκρίθηκε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Συνέχισε να βαδίσει προς το μέρος
του σαν να μη φοβόταν
τίποτα στον κόσμο, σαν να μην υπήρχε τίποτα ικανόςνα διακόψει το
περπάτημα
του στη μεγάλη αίθουσα. «Δε μου αρκεί να πάρω τη Ζωή σου, το
παραδέχομαι...»
«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το θάνατο, Ντάμπλντορ!» γρύλισε
ο Βόλντεμορτ.
«Κάνεις μεγάλο λάθος», είπε ο Ντάμπλντορ. Εξακολουθούσε να τον
πλησιάΖει και να μιλά σαν να
έκαναν οι δυο τους μια ευχάριστη κουβεντούλα πίνοντας το ποτό
τους. Ο Χάρι φοβήθηκε έτσι
που τον είδε να βαδίζει απροστάτευτος, ανυπεράσπιστος ήθελε να του
φωνάξει να καλυφτεί,
αλλά ο ακέφαλος φρουρός του εξακολουθούσε να τον σπρώχνει προς τον
τοίχο, εμποδίζοντας
κάθε του προσπάθεια να ξεπροβάλει από πίσω του. «Μάλιστα, η
ανικανότητα σου να αντιληφθείς
ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από το θάνατο υπήρξε πάντοτε
η μεγαλύτερη αδυναμία
σου...»
Άλλη μια πράσινη αστραπή εκτινάχτηκε πίσω από την ασημένια ασπίδα.
Αυτή τη φορά ήταν ο
μονόχειρας κένταυρος που κάλπασε μπροστά από τον Ντάμπλντορ και
δέχτηκε το χτύπημα το
ξόρκι τον διέλυσε σε χίλια κομμάτια, αλλά πριν καν προλάβουν να
πέσουν στο δάπεδο, ο
Ντάμπλντορ είχε βγάλει ήδη το ραβδί του και το κούνησε σαν να
κράδαινε ένα μαστίγιο. Μια
μακριά λεπτή φλόγα ξεπήδησε από τη μύτη του και τυλίχτηκε γύρω από
τον Βόλντεμορτ και την
ασπίδα του. Για μια στιγμή φάνηκε ότι νίκησε ο Ντάμπλντορ μα
ξάφνου, το πύρινο σκοινί
μεταμορφώθηκε σε φίδι, που ελευθέρωσε ευθύς τον Βόλντεμορτ και
στράφηκε στον Ντάμπλντορ
με έναν απειλητικό συριγμό.
Ο Βόλντεμορτ εξαφανίστηκε- το φίδι ανασηκώθηκε από το δάπεδο
έτοιμο να επιτεθεί...
Φλόγες ξεπήδησαν στον αέρα, πάνω από το κεφάλι του Ντάμπλ-ντορ,
ενώ την ίδια στιγμή ο
Βόλντεμορτ επανεμφανιΖόταν πάνω στο
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βάθρο, στη μέση της κρήνης, όπου πριν από λίγα λεπτά στέκονταν τα
πέντε αγάλματα.
«Πρόσεχε!» ούρλιαξε ο Χάρι. Εκείνη τη στιγμή, όμως, το ραβδί του
Βόλντεμορτ ξέρασε άλλη
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μια πράσινη αστραπή που εκτοξεύτηκε προς τον Ντάμπλντορ, ενώ
ταυτόχρονα ορμούσε και το
φίδι...
Ο Φοκς προσγειώθηκε μπροστά στον Ντάμπλντορ, άνοιξε το ράμφος του
και κατάπιε ολόκληρη
την πράσινη αστραπή: τυλίχτηκε σε φλόγες και σωριάστηκε στο πάτωμα
μικρός, Ζαρωμένος,
ανίκανος να πετάξει. Την ίδια στιγμή, ο Ντάμπλντορ τίναξε με μια
πλατιά ρέουσα κίνηση το ραβδί
του και το φίδι, που ετοιμαΖόταν να τον δαγκώσει με τα μυτερά του
δόντια, τινάχτηκε στον αέρα κι
εξαφανίστηκε σε ένα μαύρο σύννεφο καπνού, ενώ το νερό του
σιντριβα-νιού σηκώθηκε και τύλιξε
τον Βόλντεμορτ σαν κουκούλι από λιωμένο γυαλί.
Για λίγες στιγμές, ο Βόλντεμορτ έγινε μια σκοτεινή, απρόσωπη
σιλουέτα, θολή και ακαθόριστη
πάνω στο Βάθρο, που ανασάλευε πασχίΖοντας να απαλλαγεί από την
αποπνικτική μάΖα...
Κι ύστερα εξαφανίστηκε το νερό έπεσε με πάταγο στην κρήνη ξεχειλίΖοντάς την και
καταβρέχοντας το καλογυαλισμένο δάπεδο.
«ΑΦΕΝΤΗ!» ούρλιαξε η Μπέλατριξ.
Είχαν τελειώσει όλα ο Βόλντεμορτ προτίμησε να τραπεί σε φυγή.
Ο Χάρι προσπάθησε να ξεφύγει από τον αγαλμάτινο φρουρό του, αλλά ο
Ντάμπλντορ
Βρυχήθηκε: «Μείνε εκεί που είσαι, Χάρι!»
Ο Χάρι τον άκουσε για πρώτη φορά φοβισμένο. Δεν καταλάβαινε γιατί:
στη μεγάλη αίθουσα
βρισκόταν μόνο εκείνος, ο Ντάμπλντορ, η Μπέλατριξ, που ήταν ακόμη
καταπλακωμένη και
παγιδευμένη από το άγαλμα, και ο νεοσσός φοίνικας που τιτίβιΖε
αδύναμα...
Και ξαφνικά, το σημάδι του Χάρι εξερράγη κι εκείνος κατάλαβε πως
ήταν νεκρός: ήταν ένας
πόνος πέρα από κάθε φαντασία, πέρα
από κάθε αντοχή...
Δε βρισκόταν πια στην αίθουσα ήταν παγιδευμένος στα πλοκάμια ενός
πλάσματος με
κατακόκκινα μάτια που τον έσφιγγε τόσο δυνατά, ώστε ο Χάρι δεν
ήξερε πού τελείωνε το κορμί
του κι άρχίΖε το πλάσμα: είχαν συντηχθεί, είχαν γίνει ένα από τον
πόνο και δεν υπήρχε
λύτρωση...
Όταν το πλάσμα μίλησε, χρησιμοποίησε το στόμα του Χάρι, αναγκάΖοντάς τον, μες στην αγωνία
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του, να κινήσει τα χείλη του...
«Σκότωσε με τώρα, Ντάμπλντορ...»
Ο Χάρι, τυφλωμένος από τον πόνο, ετοιμοθάνατος, με κάθε κύτταρο
του να λιώνει, ένιωσε το
πλάσμα να μιλά ξανά μέσα από το στόμα του...
Ι
«Αφού δεν είναι τίποτα ο θάνατος, Ντάμπλντορ, σκότωσε το αγόρι...»
Ας σταματήσει αυτός ο πόνος, σκέφτηκε ο Χάρι... Σκότωσε μας και
τους δυο, Ντάμπλντορ, να
τελειώνουμε... Ο θάνατος δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό το
μαρτύριο...
θα ξαναδώ τον Σείριο...
Και καθώς η καρδιά του Χάρι πλημμύριζε τρυφερότητα, τα πλοκάμια
χαλάρωσαν κι ο πόνος
υποχώρησε ο Χάρι ήταν πεσμένος μπρούμυτα στο δάπεδο χωρίς τα
γυαλιά του κι έτρεμε σαν να
ήταν ξαπλωμένος σε πάγο, όχι σε ξύλο...
Φωνές ακούγονταν στην αίθουσα, περισσότερες φωνές απ' αυτές που θα
'πρεπε... Ο Χάρι άνοιξε
τα μάτια του και είδε τα γυαλιά του δίπλα στο πόδι του ακέφαλου
αγάλματος που τον φρουρούσε
τώρα ήταν πεσμένο ανάσκελα, ραγισμένο, ακίνητο. Τα φόρεσε,
ανασήκωσε το κεφάλι κι αντίκρισε
μπροστά του τη γαμψή μύτη του Ντάμπλντορ, που ακουμπούσε σχεδόν τη
δική του.
«Είσαι καλά, Χάρι;»
«Ναι», αποκρίθηκε εκείνος τρέμοντας τόσο βίαια που δεν μπορούσε να
στηρίξει το κεφάλι του.
«Καλά είμαι... Πού πήγε ο Βόλντεμορτ.. . Ποιοι είναι όλοι αυτοί...
τι...;»
Το αίθριο είχε γεμίσει κόσμο. Στο δάπεδο καθρεφτίζονταν οι
σμαραγδένιες φωτιές που έκαιγαν σε
όλα τα τζάκια κατά μήκος των τοίχων ήταν θαρρείς κι έβγαιναν από
μέσα όλοι οι μάγοι και οι μάγισσες του κόσμου. Καθώς ο Ντάμπλντορ τον έστηνε στα πόδια του, ο
Χάρι είδε τα μικρά χρυσά
αγάλματα του σπιτικού ξωτικού και του κα-λικάντζαρου να οδηγούν
στην αίθουσα έναν
αποσβολωμένο Κορνήλιο Φαντζ.
«Ήταν εδώ!» φώναξε ένας άντρας με πορφυρό μανδύα και αλογοουρά
έδειχνε κάτι χρυσαφένια
χαλάσματα στην άλλη άκρη της αίθουσας, κάτω από τα οποία ήταν
παγιδευμένη η Μπέλατριξ
πριν από μόλις λίγες στιγμές. «Τον είδα, κύριε Φαντζ, σας
ορκίζομαι, ήταν ο Ξέρετε-Ποιος,
άρπαξε μια γυναίκα και διακτινίστηκε!»
«Το ξέρω, Ουίλιαμσον, το ξέρω, τον είδα κι εγώ!» τραύλισε ο Φαντζ
που φορούσε τις πιτζάμες
του κάτω από τον ψιλόριγο μανδύα του κι ανάσαινε λαχανιασμένος σαν
να είχε κάνει αγώνα
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δρόμου. «Μα τα γένια του Μέρλιν... να έρθει εδώ —εδώ!— στο
υπουργείο! Ω, μεγάλοι ουρανοί...
Δεν μπορώ να το πιστέψω... στο λόγο μου... Πώς είναι δυνατόν...;»
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«Κορνήλιε, αν κατέβεις στο Τμήμα Μυστηρίων...» ακούστηκε ξαφνικά η
φωνή του Ντάμπλντορ
(είχε Βεβαιωθεί πια πως ο Χάρι ήταν καλά και προχώρησε μπροστά,
έτσι που αντιλήφθηκαν για
πρώτη φορά την παρουσία του οι νεοφερμένοι — ορισμένοι σήκωσαν τα
ραβδιά τους, άλλοι τον
κοίταξαν έκπληκτοι, τα αγάλματα του ξωτικού και του καλικάντζαρου
χειροκρότησαν κι ο Φαντζ
αναπήδησε κυριολεκτικά στον αέρα), «θα Βρεις εξουδετερωμένους στην
Αίθουσα του θανάτου
αρκετούς δραπέτες θανατοφάγους είναι δεμένοι με το
αντιδιακτινιστικό ξόρκι και περιμένουν να
αποφασίσεις για
την τύχη τους».
«Ντάμπλντορ!» κοντανάσανε ο Φαντζ που είχε μαρμαρώσει στη
θέση του από την έκπληξη. «Εσύ, εδώ...» έκανε και στράφηκε
αλαφιασμένος στους χρυσούχους
που είχε φέρει μαΖίτου ήταν φανερό ότι, προς στιγμήν, σκέφτηκε να
φωνάξει: «Συλλάβετε τον!»
«Είμαι έτοιμος να πολεμήσω τους άντρες σου, Κορνήλιε, και να τους
νικήσω γι' άλλη μια φορά!»
είπε με βροντερή φωνή ο Ντάμπλντορ. «Αλλά πριν από λίγα λεπτά
είδες με τα ίδια σου τα μάτια
την απόδειξη ότι εδώ κι ένα χρόνο σου λέω την αλήθεια. Ο λόρδος
Βόλντεμορτ επέστρεψε. Επί
ένα χρόνο κυνηγούσες λάθος άνθρωπο, καιρός να λογικευτείς!»
«Εγώ δεν... καλά, λοιπόν», τραύλισε ο Φαντζ και κοίταξε γύρω
του σαν να ήλπίΖε να του πει κάποιος τι να κάνει. 'Όταν δε μίλησε
κανείς, είπε: «Πολύ καλά...
Ντάουλις! Ουίλιαμσον! Κατεβείτε στο Τμήμα Μυστηρίων να δείτε...
Εσύ, Ντάμπλντορ, πρέπει να
μου πεις τι ακριβώς... τι... τι έπαθε το Σιντριβάνι των Μαγικών
Αδελφών;» πρόσθεσε
κλαψουρίΖοντας με το βλέμμα να πλανιέται στα σπασμένα αγάλματα της
μάγισσας, του μάγου
και του κενταύρου, που ήταν πεσμένα στο δάπεδο.
«Αυτά θα τα συΖητήσουμε αφού πρώτα στείλω τον Χάρι στο "Χόγκουαρτς", Κορνήλιε», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ.
«Τον Χάρι... τον Χάρι Πότερ;»
Ο Φαντζ γύρισε απότομα και κοίταξε τον Χάρι εκείνος στεκόταν ακόμη
μπροστά στον τοίχο, δίπλα
από το πεσμένο άγαλμα που τον προστάτευε στη διάρκεια της
μονομαχίας του Ντάμπλντορ και
του Βόλντεμορτ.
«Αυτός... εδώ;» ψέλλισε ο Φαντζ. «Τι... τι σημαίνουν όλ' αυτά;»
«θα σ' τα εξηγήσω όλα», επανέλαβε ο Ντάμπλντορ, «όταν γυρίσει ο
Χάρι στο σχολείο».
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Κατόπιν απομακρύνθηκε από το σιντριβάνι και πήγε στο σημείο όπου
είχε πέσει το κεφάλι του
χρυσού μάγου. Το σημάδεψε με το ραβδί του και ψιθύρισε: «Πύλη!»
Μεμιάς το κεφάλι τυλίχτηκε σ' ένα γαλαΖωπό φως, τραντάχτηκε
χτυπώντας με θόρυβο στο ξύλινο
δάπεδο και λίγες στιγμές αργότερα έμεινε ακίνητο.
«Για να σου πω, Ντάμπλντορ!» άρχισε ο Φαντζ καθώς ο Ντάμπλντορ
έπαιρνε στα χέρια του το
κεφάλι και κατευθυνόταν προς τον Χάρι κρατώντας το. «Δεν πήρες
άδεια γι' αυτή την Πύλη! Δεν
μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα μπροστά στον υπουργό Μαγείας...
είναι... είναι...»
Η φωνή του έσβησε μόλις του έριξε ο Ντάμπλντορ ένα αυστηρό βλέμμα
πάνω από τα
πολυεστιακά γυαλιά του.
«θα δώσεις εντολή να απομακρυνθεί αμέσως από το "Χό-γκουαρτς" η
Ντολόρες Άμπριτζ», είπε ο
Ντάμπλντορ. «θα πεις στους χρυσούχους σου να πάψουν να καταΖητούν
τον καθηγητή φροντίδας μαγικών πλασμάτων, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη δουλειά
του. Σου παραχωρώ...» ο
Ντάμπλντορ έβγαλε από την τσέπη του ένα ρολόι με δώδεκα δείκτες
και του έριξε μια ματιά
«...μισή ώρα από το χρόνο μου, η οποία αρκεί, θαρρώ, να καλύψουμε
τα σπουδαιότερα σημεία
όσων συνέβησαν εδώ. Κατόπιν, θα επιστρέψω στο σχολείο μου. Φυσικά,
για όποια βοήθεια
χρειαστείς, είσαι ευπρόσδεκτος να επικοινωνήσεις μαΖί" μου στο
"Χόγκουαρτς". Αρκεί μια
επιστολή με την ένδειξη: Προς το διευθυντή».
Τα μάτια του Φαντζ κόντευαν να πεταχτούν από τις κόγχες τους το
στόμα του ήταν ανοιχτό και το
στρογγυλό του πρόσωπο αναψοκοκκίνισε κάτω από τα ανακατωμένα
γκρίΖα μαλλιά.
«Εγώ... εσύ...»
Ο Ντάμπλντορ του γύρισε την πλάτη.
«Πάρε αυτή την Πύλη, Χάρι». Του έδωσε το χρυσό κεφάλι του
αγάλματος κι ο Χάρι το έπιασε
χωρίς να νοιάΖεται τι θα γινόταν ή πού θα πήγαινε, «θα σε δω σε
μισή ώρα», ψιθύρισε ο
Ντάμπλντορ. «Ένα... δύο... τρία...»
Ο Χάρι ένιωσε τη γνώριμη αίσθηση ότι τραβιόταν ένας γάντζος πίσω
από τον αφαλό του. Το
στιλβωμένο δάπεδο χάθηκε κάτω από τα πόδια του το αίθριο, ο Φαντζ
κι ο Ντάμπλντορ
εξαφανίστηκαν και τον ρούφηξε μια δίνη χρωμάτων και ήχων...
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Η χαμένη προφητεία
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Τα πόδια του Χάρι προσγειώθηκαν με ορμή σε στερεό έδαφος τα γόνατα
του Λύγισαν λίγο ενώ το
χρυσό κεφάλι του μάγου έπεσε με ένα δυνατό κρότο στο πάτωμα. Ο
Χάρι κοίταξε ολόγυρα και
διαπίστωσε πως είχε φτάσει στο γραφείο του Ντάμπλντορ.
Όλα είχαν επιδιορθωθεί στη διάρκεια της απουσίας του διευθυντή. Τα
λεπτεπίλεπτα ασημένια
όργανα βρίσκονταν πάλι πάνω στα τραπεΖάκια με τα περιστρεφόμενα
ποδαρικά, βγάΖοντας
ατμούς και γουργουρητά. Τα πορτρέτα των διευθυντών και
διευθυντριών λα-γοκοιμόνταν στα
κάδρα τους, με τα κεφάλια γερμένα στις πολυθρόνες ή στα περιθώρια
των πινάκων. Ο Χάρι
κοίταξε από το παράθυρο. Μια ψυχρή ανοιχτοπράσινη γραμμή σημάδευε
τον ορίζοντα γλυκοχάραΖε.
Τούτη η Βαριά σιωπή, που την έσπαΖαν μόνο κάποια ροχαλητά ή
μουρμουρητά από τα
πορτρέτα, ήταν αβάσταχτη για τον Χάρι. Αν όσα τον περιέδαλλαν
αντανακλούσαν τα αισθήματα
του, τότε τα πορτρέτα θα έπρεπε να ουρλιάΖουν από πόνο. Περπάτησε
γύρω από το κομψό,
ήσυχο γραφείο ανασαίνοντας Βαριά, προσπαθώντας να μη σκέφτεται...
μα δεν υπήρχε
παρηγοριά...
Αυτός έφταιγε που πέθανε ο Σείριος αυτός και κανείς άλλος. Αν
αυτός δεν έπεφτε σαν Βλάκας
στην παγίδα του Βόλντεμορτ, αν δεν ήταν τόσο σίγουρος πως αυτό που
είδε στο όνειρο του ήταν
αλήθεια, αν δεν απέκλειε την πιθανότητα να εκμεταλλεύεται ο
Βόλντεμορτ, όπως πολύ σωστά του
υπέδειξε η Ερμιόνη, αν η μανία του να παριστάνει τον ήρωα...
Ήταν απίστευτο, δεν το χώραγε ο νους του, δεν μπορούσε να το
αντέξει... ένα τρομακτικό κενό
υπήρχε μέσα του που δεν ήθελε να το ψηλαφήσει, να το εξετάσει μια
μαύρη τρύπα εκεί που πριν
ήταν ο Σείριος, εκεί που ο Σείριος είχε χαθεί για πάντα. Δεν ήθελε
να μείνει μόνος με αυτό το
τρομακτικό Βουβό κενό, δεν μπορούσε να το αντέξει...
Ένα πορτρέτο πίσω του μούγκρισε δυνατά. «Αχά... ο Χάρι Πό-τερ...»
ακούστηκε μια ψυχρή
φωνή. Ο Φινέας Νίγκελους χασμουρήθηκε Βαθιά κι ανακλαδίστηκε καθώς
παρακολουθούσε τον
Χάρι με τα μικρά διαπεραστικά μάτια του. «Και τι σ' έφερε εδώ
τούτες τις μικρές ώρες;» ρώτησε
κατόπιν. «Το γραφείο αυτό είναι σφραγισμένο για όλους πλην του
νόμιμου κατόχου του. Ή σ'
έστειλε ο Ντάμπλ-ντορ; Όχι, μη μου πεις...» Έριξε άλλο ένα Βαθύ
χασμουρητό. «Κι άλλο μήνυμα
γι' αυτόν τον αχάίρευτο δισ-δισεγγονό μου;»
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Ο Χάρι δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ο Φινέας Νίγκελους δεν ήξερε
ότι πέθανε ο Σείριος,
αλλά ο Χάρι δεν μπορούσε να του το πει. Αν το ξεστόμιΖε, θα ήταν
σαν να γινόταν οριστικό,
τελεσίδικο, αμετάκλητο.
Στο μεταξύ, κι άλλα πορτρέτα άρχισαν να ανασαλεύουν. Ο Χάρι, που
φοβήθηκε μην αρχίσουν να
τον ανακρίνουν, πήγε στην πόρτα κι έπιασε το πόμολο.
Το πόμολο δε γύρισε. Ήταν παγιδευμένος.
«Ελπίσω αυτό να σημαίνει», άρχισε να λέει ο παχύσαρκος μάγος με
την κόκκινη μύτη που
κρεμόταν πάνω από το γραφείο του διευθυντή, «ότι θα επιστρέψει
σύντομα κοντά μας ο
Ντάμπλντορ;»
Ο Χάρι στράφηκε προς το μέρος του. Ο μάγος τον κοίταΖε με μεγάλο
ενδιαφέρον. Το αγόρι
έγνεψε καταφατικά. Τράβηξε πάλι το πόμολο πίσω από την πλάτη του,
μα εκείνο έμεινε
αμετακίνητο.
«Α, ωραία», έκανε ο μάγος. «Ήταν πολύ πληκτικά χωρίς εκείνον, πάρα
πολύ». Έπειτα βολεύτηκε
στην πολυθρόνα του που έμοια-Ζε με θρόνο και χαμογέλασε καλοκάγαθα
στον Χάρι. «Ο
Ντάμπλντορ σε έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, όπως ασφαλώς
γνωρίσεις», σχολίασε ανέμελα.
«Ω, ναι, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση».
Η ενοχή, που φώλιαΖε στο σπίθος του Χάρι σαν ένα γιγάντιο,
τερατώδες παράσιτο αναδεύτηκε,
στριφογύρισε. Ο Χάρι δεν άντεχε άλλο, μισούσε τον εαυτό του...
Ένιωθε παγιδευμένος μέσα στο
κορμί και το μυαλό του κι ευχόταν με όλη τη δύναμη της ψυχής του
να ήταν κάποιος άλλος,
οποιοσδήποτε...
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Σμαραγδένιες φλόγες ξεπετάχτηκαν στο άδειο τζάκικάνοντας τον Χάρι
να τραβηχτεί απότομα από
την πόρτα και να κοιτάξει τον άντρα που στροβιλιΖόταν μέσα στην
εστία. Καθώς το ψηλό κορμί
του Ντάμπλντορ έβγαινε σκυφτό μέσα απ' το τζάκι, οι μάγοι κι οι
μάγισσες στα πορτρέτα
ξύπνησαν και πολλοί από αυτούς τον καλωσόρισαν χαρούμενοι.
«Σας ευχαριστώ», είπε απαλά ο Ντάμπλντορ. Στην αρχή δεν κοίταξε
τον Χάρι. Πήγε στην κούρνια
δίπλα στην πόρτα, έβγαλε από την τσέπη του ένα μικροσκοπικό
πανάσχημο φαλακρό Φοκς και
τον τοποθέτησε στοργικά στο δίσκο με τις αφράτες στάχτες, κάτω από
τη χρυσή κούρνια όπου
καθόταν συνήθως ο ανεπτυγμένος φοίνικας.
«Λοιπόν, Χάρι», είπε ο Ντάμπλντορ, γυρνώντας επιτέλους προς το
μέρος του, «θα χαρείς να
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μάθεις ότι κανένας συμμαθητής σου δε θα μείνει με μόνιμες βλάβες
μετά τη νυχτερινή σας
περιπέτεια».
Ο Χάρι προσπάθησε να πει: «Ωραία», αλλά δε βγήκε κανένας ήχος από
τα χείλη του. Ήταν σαν
να του θϋμίΖε ο Ντάμπλντορ όλο το κακό που προξένησε παρόλο που
αυτή τη φορά ο
διευθυντής τον κοίταξε κατάματα, παρόλο που η έκφραση του ήταν
καλοσυνάτη κι όχι επιτιμητική,
ο Χάρι δεν άντεχε να τον κοιτάΖει στα μάτια.
«Αυτή τη στιγμή τους φροντι'Ζει η κυρία Πόμφρι», συνέχισε ο
Ντάμπλντορ. «Η Νυμφαδώρα
Τονκς ίσως χρειαστεί να νοσηλευτεί για λίγο στον "Άγιο Μόνγκο",
αλλά θα αναρρώσει πλήρως».
Ο Χάρι περιορίστηκε να γνέψει με τα μάτια καρφωμένα στο χαλί, το
οποίο φάνταΖε πιο
ανοιχτόχρωμο τώρα που είχε αρχίσει να φω-τι'Ζει. Ήταν σίγουρος ότι
όλα τα πορτρέτα
ρουφούσαν άπληστα κάθε λέξη του Ντάμπλντορ κι αναρωτιόνταν πού
είχαν πάει ο Ντάμπλντορ
κι ο Χάρι και γιατί υπήρχαν τραυματίες.
«Ξέρω πώς αισθάνεσαι, Χάρι», είπε ο Ντάμπλντορ απαλά.
«Όχι, δεν ξέρετε», αποκρίθηκε το αγόρι κι η φωνή του ήταν ξάφνου
δυνατή και καθαρή ένας
άγριος θυμός γεννήθηκε μέσα του ο Ντάμπλντορ δεν είχε ιδέα πώς
αισθανόταν.
«Βλέπεις, Ντάμπλντορ;» έκανε πονηρά ο Φινέας Νίγκελους. «Ποτέ μην
προσπαθείς να
καταλάβεις τους μαθητές. Γίνονται θηρία ανήμερα. Προτιμούν να
είναι τραγικά παρεξηγημένοι, να
κυλιούνται στην αυτολύπηση, να βράζουν στο...»
«Αρκετά, Φινέα», τον έκοψε ο Ντάμπλντορ.
Ο Χάρι γύρισε την πλάτη του στο διευθυντή και κάρφωσε πει753
σματικά το βλέμμα του στο παράθυρο. Έβλεπε από μακριά το στάδιο
του κουίντιτς. Κάποτε είχε
εμφανιστεί εκεί ο Σείριος, μεταμορφωμένος σε μαλλιαρό μαύρο σκύλο,
για να δει τον Χάρι να παίΖει... Προφανώς είχε έρθει να δει αν ο Χάρι ήταν καλός σαν τον
Τζέιμς... Ο Χάρι δεν τον ρώτησε
ποτέ...
«Δεν είναι ντροπή να νιώθεις έτσι, Χάρι», ακούστηκε πίσω του η
φωνή του Ντάμπλντορ.
«Απεναντίας... το γεγονός ότι αισθάνεσαι τόσο πόνο είναι η
μεγαλύτερη σου δύναμη...»
Ο Χάρι ένιωσε έναν καυτό θυμό να γλείφει τα σωθικά του, να
φλογίΖει αυτό το τρομακτικό κενό,
να τον πλημμυρίσει με την επιθυμία να πληγώσει τον Ντάμπλντορ για
την ηρεμία που επιδείκνυε
και τα κενά του λόγια.
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«Η μεγαλύτερη μου δύναμη, ε;» επανέλαβε με φωνή που έτρεμε και το
βλέμμα ακόμη καρφωμένο
στο στάδιο του κουίντιτς, αλλά άδειο τώρα πια. «Δεν ξέρετε... δεν
έχετε ιδέα...»
«Τι δεν ξέρω;» ρώτησε γαλήνια ο Ντάμπλντορ.
Πήγαινε πολύ. Ο Χάρι γύρισε προς το μέρος του τρέμοντας από λύσσα.
«Δε θέλω να συΖητήσω πώς αισθάνομαι, εντάξει;»
«Χάρι, η βαθιά σου οδύνη αποδεικνύει πως παραμένεις άνθρωπος! Ο
πόνος είναι απόδειξη της
ανθρωπιάς σου...»
«ΔΕ-ΘΕΛΩ-ΝΑ-ΕΙΜΑΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΣΙ» βρυχήθηκε ο Χάρι κι αρπά-Ζοντας ένα
λεπτεπίλεπτο
ασημένιο όργανο από το διπλανό τραπε-Ζάκι, το εκσφενδόνισε στην
άλλη άκρη του γραφείου
αυτό χτύπησε στον τοίχο κι έγινε χίλια κομμάτια.
Αρκετά πορτρέτα φώναξαν από θυμό και φόβο, και το πορτρέτο του
Αρμάντο Ντίπετ είπε: «Όχι
δα!»
«ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ», τους φώναξε ο Χάρι αρπάΖοντας ένα σεληνο-σκόπιο
και πετώντας το στο
τζάκι. «ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ, ΑΡΚΕΤΑ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ, δε ΜΕ
ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΠΙΑ »
Άρπαξε ολόκληρο το τραπεΖάκι με τα ασημένια όργανα και το πέταξε
κι αυτό κάτω. Διαλύθηκε
στο πάτωμα και τα ποδαρικά του σκορπίστηκαν σαν σβούρες προς
διαφορετικές κατευθύνσεις.
«Σε νοιάΖει», είπε ο Ντάμπλντορ. Δεν είχε κάνει καμιά κίνηση να
εμποδίσει τον Χάρι να διαλύσει
το γραφείο του, δεν πετάρισαν καν τα βλέφαρα του. Η έκφραση του
παρέμενε γαλήνια, σχεδόν
απόμακρη. «Σ' ενδιαφέρει τόσο πολύ, που νιώθεις σαν να αιμορραγείς
μέχρι θανάτου από τον
πόνο».

754
.
«ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!» ούρλιαξε τόσο δυνατά ο Χάρι, που νομίΖε πως θα
ξεσκιστεί ο Λαιμός του για
μια στιγμή του ήρθε να ορμήσει στον Ντάμπλντορ και να τον
κομματιάσει κι αυτόν να συντρίψει τη
γαλήνη του προσώπου του, να τον ταρακουνήσει, να τον πληγώσει, να
τον κάνει να νιώσει ένα
ίχνος έστω από τη φρίκη που ταλάνιΖε εκείνον.
«Ω, ναι, σε νοιάΖει», επανέλαβε ο Ντάμπλντορ ακόμη πιο ήρε- , μα.
«Έχεις χάσει τη μητέρα σου,
τον πατέρα σου κι έναν άνθρωπο που τον ένιωθες σαν γονιό σου.
Είναι φυσικό να σε νοιάΖει».
«ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ!» Βρυχήθηκε ο Χάρι. «ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΕΚΕΙ
ΚΑΙ... ΚΑΙ...»
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Αλλά οι Λέξεις δεν ήταν πια αρκετές και το να σπάει αντικείμενα
δεν του πρόσφερε καμία
εκτόνωση. Ήθελε να φύγει, να πάρει τα μάτια του και να μην
ξαναγυρίσει, να πάει κάπου που δε
θα αντί-κρίΖε ποτέ ξανά αυτό το καθάριο γαλάζιο βλέμμα, αυτό το
εξοργιστικά γαλήνιο πρόσωπο.
Έτρεξε στην πόρτα, έπιασε το πόμολο και άρχισε να το τραβολογάει.
Η πόρτα όμως δεν άνοιγε.
Ο Χάρι στράφηκε στον Ντάμπλντορ.
«Αφήστε με να φύγω», είπε. Έτρεμε σύγκορμος.
«Όχι», είπε απλά ο Ντάμπλντορ.
Κοιτάχτηκαν για λίγες στιγμές.
«Αφήστε με να φύγω», επανέλαβε ο Χάρι.
«Όχι», ξανάπε κι ο Ντάμπλντορ.
«Αν δε... αν με κρατήσετε εδώ... αν δε μ' αφήσετε...»
«Μπορείς να συνεχίσεις να σπας τα πράγματα μου», είπε ήρεμα ο
Ντάμπλντορ. «Τολμώ να πω
ότι έχω πάρα πολλά». Έπειτα πήγε στο γραφείο του και κάθισε
κοιτάΖοντας τον Χάρι.
«Αφήστε με να φύγω», επανέλαβε εκείνος τώρα η φωνή του ήταν παγερή
και ήρεμη σχεδόν σαν
του Ντάμπλντορ.
«Όχι προτού ακούσεις αυτά που έχω να σου πω», επέμεινε ο
διευθυντής.
«Νομίσετε ότι... νομίΖετε ότι θέλω... νομίσετε ότι δίνω δεκάρα...
ΔΕ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΕΧΕΤΕ
ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ!» βρυχήθηκε ο Χάρι. «Δε θέλω ν' ακούσω τίποτε από
αυτά που έχετε να μου
πείτε!»
«θα με ακούσεις», είπε αποφασιστικά ο Ντάμπλντορ. «Γιατί δεν είσαι
τόσο θυμωμένος μαΖί μου
όσο θα έπρεπε. Αν μου επιτεθείς, όπως ξέρω πως είσαι έτοιμος να
κάνεις, θα ήθελα να το 'χω
κερδίσει με την αξία μου».
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«Μα τι 'ναι αυτά που λέτε...»
«Εγώ φταίω που πέθανε ο Σείριος», δήλωσε ο Ντάμπλντορ. «Ή, μάλλον,
το φταίξιμο είναι
ολοκληρωτικά πλην ελαχίστου δικό μου δεν είμαι τόσο αλαΖόνας ώστε
να αξιώσω την
αποκλειστική ευθύνη. Ο Σείριος ήταν ένας γενναίος, έξυπνος και
δυναμικός άνθρωπος, και τέτοιοι
άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν καθηλωμένοι σε ένα σπίτι όταν
πιστεύουν ότι οι άλλοι
κινδυνεύουν. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πιστέψεις,
έστω για μια στιγμή, ότι
έπρεπε να πας απόψε στο Τμήμα Μυστηρίων. Αν σου είχα μιλήσει
ανοιχτά, Χάρι, όπως όφειλα,
θα ήξερες από καιρό ότι πιθανόν να επιχειρούσε ο Βόλντεμορτ να σε
παρασύρει στο Τμήμα
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Μυστηρίων και δε θα πήγαινες εκεί απόψε. Κι ο Σείριος δε θα
αναγκαΖόταν να έρθει να σε σώσει.
Το σφάλμα είναι αποκλειστικά δικό μου και κανενός άλλου».
Ο Χάρι στεκόταν ακόμη με το χέρι στο πόμολο αλλά δεν το
συνειδητοποιούσε. ΚοίταΖε τον
Ντάμπλντορ με κομμένη την ανάσα άκουγε αλλά δυσκολευόταν να
καταλάβει αυτά που του έλεγε.
«Κάθισε, σε παρακαλώ», είπε ο Ντάμπλντορ. Δεν ήταν διαταγή,
ήταν παράκληση.
Ο Χάρι, ύστερα από ένα στιγμιαίο δισταγμό, διέσχισε το δωμάτιο
όπου τώρα ήταν σκορπισμένα
ασημένια γραναΖία και σπασμένα ξύλα, και κάθισε απέναντι από το
γραφείο του Ντάμπλντορ.
«Εγώ, τώρα, πρέπει να συμπεράνω», ακούστηκε ήρεμη η φωνή του Φινέα
Νίγκελους από τα
αριστερά του Χάρι, «ότι ο δισ-δισεγγο-νός μου —ο τελευταίος των
Μπλακ— είναι νεκρός;»
«Ναι, Φινέα», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ.
«Δεν το πιστεύω», είπε τραχιά ο Φινέας.
Ο Χάρι γύρισε το κεφάλι του και πρόλαβε να δει τον Φινέα να φεύγει
από το πορτρέτο του ήξερε
ότι πήγαινε να επισκεφτεί τα άλλα πορτρέτα στην Γκρίμολντ Πλέις.
θα φώναΖε τον Σείριο σε όλο
το σπίτι περνώντας από πορτρέτο σε πορτρέτο...
«Χάρι, σου οφείλω μια εξήγηση», συνέχισε ο Ντάμπλντορ. «Μια
εξήγηση για τα λάθη ενός
γέροντα. Γιατί βλέπω τώρα ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις μου
στην υπόθεση σου, που έγιναν
με σεβασμό προς εσένα, φέρουν τα αναμφισβήτητα σημάδια των
γηρατειών. Τα νιάτα δεν
μπορούν να ξέρουν πώς σκέφτονται και νιώθουν όσοι είναι φορτωμένοι
με χρόνια. Αλλά οι γέροι
είναι καταδικαστέοι αν ξεχάσουν τι σημαίνει να είσαι νέος... και
φαίνεται που εγώ το ξεχνώ συχνά
τον τελευταίο καιρό...»
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Τώρα ο ήλιος είχε ανατείλει πάνω από τα βουνά ξεχωρίΖε μια
εκτυφλωτική πορτοκαλιά ταινία κι ο
ουρανός ήταν άχρωμος μα φωτεινός. Το φως χάίδεβε τον Ντάμπλντορ,
τα ασημιά φρύδια και τα
γένια του, τις βαθιές αυλακιές του προσώπου του.
«Πριν από δεκαπέντε χρόνια», είπε ο Ντάμπλντορ, «όταν είδα το
σημάδι στο μέτωπο σου,
μάντεψα τι σήμαινε. Μάντεψα ότι ήταν σημάδι ενός δεσμού που
δημιουργήθηκε ανάμεσα σ' εσένα
και στον Βόλντεμορτ».
«Μου το έχετε ξαναπεί αυτό, κύριε καθηγητά», είπε ανέκφραστα ο
Χάρι. Δεν τον ένοιαΖε που
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γινόταν αγενής. Δεν τον ένοιαΖε πια τίποτα...
«Ναι», συνέχισε απολογητικά ο Ντάμπλντορ. «Ναι, μα βλέπεις...
είναι απαραίτητο να αρχίσω από
το σημάδι σου. Γιατί, όταν μπήκες στον κόσμο των μάγων, έγινε
φανερό ότι είχα μαντέψει σωστά,
ότι το σημάδι σου σε προειδοποιούσε κάθε φορά που σε πλησίαΖε ο
Βόλντεμορτ ή κυριευόταν
από δυνατά αισθήματα».
«Το ξέρω», έκανε βαριεστημένα ο Χάρι.
«Κι αυτή η ιικανότητα σου —να αντιλαμβάνεσαι την παρουσία του
Βόλντεμορτ, ακόμη κι αν είναι
μεταμφιεσμένος, και να ξέρεις τι νιώθει όταν διεγείρονται τα
αισθήματα του— γίνεται όλο και πιο
έντονη από τότε που επανήλθε στο σώμα του ο Βόλντεμορτ κι ανέκτησε
πλήρως τις δυνάμεις
του».
Ο Χάρι δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει. Τα ήξερε όλα αυτά. «Πριν
από λίγο καιρό», είπε ο
Ντάμπλντορ, «άρχισα να ανησυχώ μήπως ανακαλύψει ο Βόλντεμορτ αυτή
την αλληλεπίδραση
σας. Και πράγματι, ήρθε η στιγμή που εισχώρησες τόσο βαθιά στο νου
και στις σκέψεις του, ώστε
αντιλήφθηκε την παρουσία σου. Αναφέρομαι, φυσικά, στη νύχτα που
είδες την επίθεση εναντίον
του κυρίου Ουέσλι». «Ναι, μου το είπε ο Σνέιπ», μουρμούρισε ο
Χάρι. «Ο καθηγητής Σνέιπ,
Χάρι», τον διόρθωσε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. «Δεν απορούσες, όμως,
γιατί δε σ' το εξήγησα εγώ;
Γιατί δε σου δίδαξα εγώ σφραγισματική; Γιατί δε σου έριξα ούτε μια
ματιά τόσους μήνες;»
Ο Χάρι σήκωσε τα μάτια του. Έβλεπε τώρα ότι ο Ντάμπλντορ φαινόταν
στεναχωρημένος και
κουρασμένος.
«Ναι», μουρμούρισε. «Απορούσα».
«Βλέπεις», συνέχισε ο Ντάμπλντορ, «πίστευα ότι δε θα αργούσε ο
Βόλντεμορτ να επιχειρήσει να
διεισδύσει στο μυαλό σου, να επη757
ρεάσει και να κατευθύνει τις σκέψεις σου, και δεν ήθελα να του
δώσω κι άλλα κίνητρα να το κάνει.
Ήμουν βέβαιος πως, αν καταλάβαινε ότι η σχέση μας είναι —ή υπήρξε
ποτέ— πιο στενή απ' ότι
ενός διευθυντή με ένα μαθητή, θα άρπαΖε την ευκαιρία να σε
χρησιμοποιήσει για να με
κατασκοπεύει. ΑναλογιΖόμουν με φόβο αυτά που θα σ' έβαΖε να κάνεις
και το ενδεχόμενο να
κυριεύσει το σώμα σου. Χάρι, νομίΖω ότι είχα δίκιο: ο Βόλντεμορτ
θα σε χρησιμοποιούσε με
τέτοιο τρόπο. Στις σπάνιες περιπτώσεις που βρεθήκαμε κοντά, είδα
τη σκιά του να αναδεύεται
μες στα μάτια σου...»
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Ο Χάρι θυμήθηκε αμέσως την αίσθηση του φιδιού, που ξυπνούσε μέσα
του έτοιμο να επιτεθεί,
κάποιες φορές που αυτός κι ο Ντάμπλντορ είχαν κοιταχτεί στα μάτια.
«Ο στόχος του Βόλντεμορτ να σε κυριεύσει, όπως αποδείχθηκε απόψε,
δεν ήταν η δική μου
εξόντωση. Ήταν η δική σου. ΉλπίΖε, όταν πρωτύτερα σε κυρίευσε για
λίγο, ότι θα σε θυσιάσω
για να ικανοποιήσω την επιθυμία μου να τον σκοτώσω. Όπως βλέπεις,
λοιπόν, προσπαθούσα να
αποξενωθώ από σένα για να σε προστατεύσω. Ήταν το λάθος ενός
γέροντα...»
Αναστέναξε βαθιά. Ο Χάρι είχε μείνει ασυγκίνητος από τα λόγια του.
Πριν από λίγους μήνες, όλα
αυτά θα τα άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον, τώρα όμως φάνταΖαν
ασήμαντα σε σύγκριση με το
τεράστιο κενό που άφησε μέσα του η απώλεια του Σείριου τώρα πια
τίποτα δεν είχε σημασία...
«Ο Σείριος μου είπε ότι ένιωσες τον Βόλντεμορτ να ξυπνά μέσα σου
τη νύχτα που είδες το όραμα
με την επίθεση στον Άρθουρ Ουέσλι. Κατάλαβα αμέσως ότι
επιβεβαιώνονταν οι χειρότεροι φόβοι
μου. Ο Βόλντεμορτ είχε καταλάβει πως μπορούσε να σε
χρησιμοποιήσει. Σε μια προσπάθεια να
σε οπλίσω απέναντι στις επιθέσεις του Βόλντεμορτ στο μυαλό σου,
κανόνισα τα μαθήματα
σφραγισματι-κής με τον καθηγητή Σνέιπ».
Σταμάτησε. Ο Χάρι παρατήρησε το ηλιόφως που γλιστρούσε αργά πάνω
στη γυαλιστερή
επιφάνεια του γραφείου του Ντάμπλντορ, λού-Ζοντας ένα ασημένιο
μελανοδοχείο και μια ωραία
πορφυρή πένα. Ήξερε ότι όλα τα πορτρέτα γύρω τους ήταν ξύπνια και
παρακολουθούσαν με
Ζωηρό ενδιαφέρον τις εξηγήσεις του Ντάμπλντορ πότε άκουγε το
θρόισμα ενός μανδύα, πότε ένα
σιγανό βήξιμο. Ο Φινέας Νίγκελους δεν είχε γυρίσει ακόμη...
«Ο καθηγητής Σνέιπ διαπίστωσε», συνέχισε ο διευθυντής, «ότι
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ονειρευόσουν επί μήνες την πόρτα του Τμήματος Μυστηρίων. Του
Βόλντεμορτ, φυσικά, του είχε
γίνει έμμονη ιδέα να ακούσει την προφητεία από τότε που ανέκτησε
το σώμα του κι όσο
συλλογιόταν αυτή την πόρτα, τόσο τη συλλογιόσουν κι εσύ, αν και
δεν ήξερες τι σήμαινε αυτό.
»Κι έπειτα είδες τον Ρούκγουντ, που πριν από τη σύλληψη του
δούλευε στο Τμήμα Μυστηρίων,
να λέει στον Βόλντεμορτ αυτό που εμείς ξέραμε απ' την αρχή: ότι οι
προφητείες που φυλάσσονται
στο Υπουργείο Μαγείας προστατεύονται με δρακόντεια μέτρα
ασφαλείας. Μονάχα οι άνθρωποι
στους οποίους αναφέρονται μπορούν να τις πάρουν από τα ράφια χωρίς
να παραφρονήσουν.
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Στην προκείμενη περίπτωση, ή θα έπρεπε να μπει ο ίδιος ο
Βόλντεμορτ στο Υπουργείο Μαγείας,
ρισκάροντας να αποκαλυφθεί η επιστροφή του, ή θα την έπαιρνες εσύ
για λογαριασμό του. Έτσι,
έγινε ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να μάθεις σφραγισματική».
«Ναι, αλλά δεν έμαθα», μουρμούρισε ο Χάρι. Το είπε φωναχτά σε μια
προσπάθεια να αλαφρώσει
το ασήκωτο Βάρος της ενοχής του σίγουρα η εξομολόγηση θα
ανακούφιΖε αυτή την τρομερή πίεση που συνέθλιβε το στήθος του. «Δεν έκανα τις ασκήσεις μου, δε με
ενδιέφερε, θα μπορούσα να
πάψω να βλέπω αυτά τα όνειρα, η Ερμιόνη μου το έλεγε συνέχεια, αν
το είχα κάνει, δε θα
μπορούσε να μου δείξει ο Βόλντεμορτ πού να πάω και... και ο
Σείριος... ο Σείριος δε θα...» Κάτι
εξερράγη μέσα στο μυαλό του: μια ανάγκη να δικαιολογηθεί, να
εξηγήσει... «Προσπάθησα να
εξακριβώσω αν είχε αιχμαλωτίσει πράγματι τον Σείριο. Πήγα στο
γραφείο της Άμπριτζ, μίλησα με
τον Κρίτσερ από το τζάκικαι είπε ότι δεν ήταν εκεί ο Σείριος, ότι
είχε φύγει!»
«Ο Κρίτσερ είπε ψέματα», απάντησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. «Δεν είσαι
αφέντης του, μπορούσε να
σου πει ψέματα χωρίς να χρειαστεί να τιμωρήσει τον εαυτό του. Ο
Κρίτσερ ήθελε να σε στείλει
στο Υπουργείο Μαγείας».
«Με... με έστειλε σκόπιμα;»
«Ω, ναι. Δυστυχώς, ο Κρίτσερ υπηρετούσε δύο αφεντάδες τους
τελευταίους μήνες».
«Πώς;» σάστισε ο Χάρι. «Είχε χρόνια να βγει από την Γκρίμολντ
Πλέις».
«Ο Κρίτσερ άρπαξε την ευκαιρία λίγο πριν από τα Χριστούγεννα»,
είπε ο ΝτάμπΛντορ, «όταν του
φώναξε κάποια στιγμή ο Σείριος:
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"Εξω!" Πήρε επί λέξει τα λόγια του Σείριου και τα ερμήνευσε ως
διαταγή να βγει από το σπίτι.
Πήγε στο μοναδικό μέλος της οικογένειας Μπλοκ για το οποίο ένιωθε
σεβασμό... την εξαδέλφη
Ναρκί-σα, αδελφή της Μπέλατριξ και σύΖυγο του Λούσιους Μαλφόι».
«Πού τα ξέρετε όλα αυτά;» ρώτησε ο Χάρι. Η καρδιά του πήγαινε να
σπάσει. Το στομάχι του
ανακατευόταν, θυμήθηκε που ανησυχούσε την περίοδο των
Χριστουγέννων για την ανεξήγητη
εξαφάνιση του Κρίτσερ, θυμήθηκε που τον είχαν βρει στη σοφίτα...
«Μου τα είπε ο Κρίτσερ χθες τη νύχτα», εξήγησε ο Ντάμπλντορ.
«Βλέπεις, όταν έδωσες αυτή την
κρυπτογραφημένη προειδοποίηση στον καθηγητή Σνέιπ, κατάλαβε ότι
είχες όραμα με τον Σείριο
παγιδευμένο στα έγκατα του Τμήματος Μυστηρίων. Αμέσως προσπάθησε
κι εκείνος, όπως εσύ,
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να επικοινωνήσει με τον Σείριο. Σ' αυτό το σημείο πρέπει να σου πω
ότι τα μέλη του Τάγματος
έχουν πιο αξιόπιστες μεθόδους επικοινωνίας από το τζάκιστο γραφείο
της Ντολό-ρες Άμπριτζ. Ο
καθηγητής Σνέιπ διαπίστωσε ότι ο Σείριος ήταν σώος και ασφαλής
στην Γκρίμολντ Πλέις.
»όταν όμως δεν επέστρεψες από τη βόλτα σου στο δάσος με την
Ντολόρες Άμπριτζ, ο καθηγητής
Σνέιπ κατάλαβε ότι πίστευες ακόμη πως ο Σείριος ήταν αιχμάλωτος
του Βόλντεμορτ, και τον
έΖωσαν τα φίδια. Ειδοποίησε, λοιπόν, αμέσως κάποια μέλη του
Τάγματος». Ο Ντάμπλντορ
αναστέναξε βαθιά και συνέχισε: «"Όταν επικοινώνησε, στο αρχηγείο
βρίσκονταν ο Αλάστωρ
Μούντι, η Νυμφαδώρα Τονκς, ο Κίνγκσλι Σάκλμπολτ και ο Ρέμους
Λούπιν. Αποφάσισαν αμέσως
να σπεύσουν προς βοήθεια σου. Ο καθηγητής Σνέιπ Ζήτησε να
παραμείνει στο σπίτι ο Σείριος
ήταν απαραίτητο να βρίσκεται κάποιος στο αρχηγείο για να με
ενημερώσει, μια και είχαμε
κανονίσει να περάσω από κει. Ο ίδιος ο Σνέιπ σκόπευε να πάει στο
δάσος να σε
ψάξει.
»Αλλά ο Σείριος δεν ήθελε να μείνει άπραγος, ενώ οι υπόλοιποι θα
έψαχναν να σε βρουν.
Ανέθεσε στον Κρίτσερ να με πληροφορήσει τι έγινε. Έτσι, όταν
έφτασα στην Γκρίμολντ Πλέις λίγο
αργότερα, το ξωτικό μου είπε — σκασμένο στα γέλια — πού είχε πάει
ο Σείριος».
«Γελούσε;» ρώτησε βραχνά ο Χάρι.
«Ω, ναι», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Βλέπεις, ο Κρίτσερ δεν
μπορούσε να μας προδώσει
ολοκληρωτικά. Δεν είναι ο φύλακας του μυστικού του Τάγματος και
άρα δεν μπορούσε να πει
στους Μαλ760
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φόι που βρισκόμαστε, αλλά ούτε να προδώσει τα απόρρητα σχέδια που
του είχαν απαγορεύσει
να αποκαλύψει ήταν δεμένος από τα μάγια της φυλής του, πράγμα που
σήμαινε ότι δεν
μπορούσε να παρακούσει τη ρητή εντολή του αφέντη του, δηλαδή του
Σείριου. Ωστόσο,
διοχέτευσε στη Ναρκίσα πληροφορίες πολύτιμες για τον Βόλντε-μορτ,
οι οποίες όμως φαίνονταν
πολύ ασήμαντες ΣΤΟV Σείριο για να του απαγορεύσει ρητά να τις
μεταφέρει».
«Όπως;» είπε ο Χάρι.
«Όπως το γεγονός ότι αυτός που αγαπούσε πιότερο στον κόσμο ο
Σείριος ήσουν εσύ», είπε
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σιγανά ο Ντάμπλντορ. «Όπως το γεγονός ότι εσύ έβλεπες τον Σείριο
σαν κάτι ανάμεσα σε
πατέρα κι αδελφό. Βέβαια, ο Βόλντεμορτ ήξερε ήδη ότι ο Σείριος
ανήκε στο Τάγμα κι ότι εσύ
ήξερες πού κρυβόταν, αλλά οι πληροφορίες του Κρίτσερ τον έκαναν να
συνειδητοποιήσει ότι
μόνο για έναν άνθρωπο θα έκανες τα πάντα προκειμένου να τον
σώσεις: τον Σείριο Μπλακ».
Τα χείλη του Χάρι είχαν παγώσει είχαν μουδιάσει.
«Και... και όταν ρώτησα, χθες βράδυ, τον Κρίτσερ πού ήταν ο
Σείριος...»
«Οι Μαλφόι — με οδηγίες του Βόλντεμορτ, το δίχως άλλο — του είχαν
πει να βρει τρόπο να
απομακρύνει τον Σείριο όταν θα έβλεπες το όραμα του βασανισμού
του. Στη συνέχεια, αν
αποφάσιΖες να ελέγξεις αν ήταν στο σπίτι ο Σείριος, ο Κρίτσερ θα
σου έλεγε ότι δεν ήταν. Ο
Κρίτσερ τραυμάτισε χθες τον ιιππόγρυπα Ωραιόραμφο κι έτσι, όταν
εμφανίστηκες εσύ στο τζάκι, ο
νονός σου ήταν πάνω και τον φρόντίΖε».
Ο Χάρι ένιωθε να πνίγεται η ανάσα του έβγαινε γρήγορη και κοφτή.
«Κι ο Κρίτσερ σας τα είπε όλα
αυτά... γελώντας;» έκρωξε.
«Δεν ήθελε να μου τα πει», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Αλλά κατέχω
κι εγώ καλά την τέχνη της
διεισδυτικής και μπορώ να καταλάβω πότε μου λένε ψέματα. Τον
ανάγκασα, λοιπόν, να μου πει
όλη την αλήθεια πριν ξεκινήσω για το Τμήμα Μυστηρίων».
«Και να φανταστείτε», ψιθύρισε ο Χάρι με τα χέρια παγωμένα και
σφιγμένα σε γροθιές πάνω στα
γόνατα του, «ότι η Ερμιόνη μας έλεγε να είμαστε καλοί μαΖί"
του...»
«Και είχε δίκιο, Χάρι», τον διέκοψε ο Ντάμπλντορ. «Είχα
προειδοποιήσει τον Σείριο, όταν
επιλέξαμε την Γκρίμολντ Πλέις για αρχηγείο, ότι έπρεπε να φέρεται
στον Κρίτσερ με καλοσύνη και
σεβασμό. Του είχα πει, επίσης, ότι μπορεί ο Κρίτσερ να αποδειχτεί
επικίνδυνος για μας. Δε
νομίσω πως πήρε στα σοβαρά τα λόγια μου ή πως αντιμετώπισε ποτέ
τον Κρίτσερ σαν ένα
πλάσμα με αισθήματα έντονα σαν των ανθρώπων...»
«Μην τον κατηγορείτε... μη μιλάτε έτσι... για τον Σείριο...» Ο
Χάρι δεν μπορούσε να αναπνεύσει
και τα λόγια του έβγαιναν πνιχτά η οργή του, που είχε υποχωρήσει
για λίγο, φούντωνε πάλι μέσα
του. Δεν ανεχόταν να επικρίνει ο Ντάμπλντορ τον Σείριο. «Ο Κρίτσερ
είναι... ένας σιχαμένος
ψεύτης... που του αξίζει να...»
«Ο Κρίτσερ, Χάρι, είναι ότι ακριβώς τον έκαναν οι μάγοι»,
αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Ναι, είναι
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αξιολύπητος. Οι συνθήκες της Ζωής του είναι άθλιες, όπως του φίλου
σου του Ντόμπι. Αναγκάστηκε να υπηρετεί τον Σείριο, γιατί ήταν το τελευταίο μέλος της
οικογένειας της οποίας ήταν
σκλάβος, αλλά δεν ένιωθε πραγματική αφοσίωση για κείνον. Και,
όποια κι αν είναι τα ελαττώματα
του Κρίτσερ, πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Σείριος δεν έκανε τίποτα
για να τον διευκολύνει...»
«ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ'» φώναξε ο Χάρι. Είχε πεταχτεί
όρθιος, οργισμένος μέχρις
εσχάτων, έτοιμος να επιτεθεί στον Ντάμπλντορ, που ήταν φανερό ότι
δεν είχε καταλάβει τίποτα
για τον Σείριο, πόσο γενναίος ήταν, πόσο πολύ είχε υποφέρει... «Κι
ο Σνέιπ;» ρώτησε επιθετικά.
«γι' αυτόν δε λέτε τίποτα; Όταν του είπα ότι ο Βόλντεμορτ κρατούσε
αιχμάλωτο τον Σείριο, μου
χαμογέλασε σαρδόνια ως συνήθως...»
«Χάρι, το ξέρεις ότι ο καθηγητής Σνέιπ δεν είχε άλλη επιλογή
μπροστά στην Ντολόρες Άμπριτζ
παρά να προσποιηθεί ότι δε σε παίρνει στα σοβαρά», είπε
αποφασιστικά ο Ντάμπλντορ. «Όπως
όμως σου εξήγησα, ενημέρωσε το συντομότερο δυνατόν το Τάγμα γι'
αυτά που είπες. Ήταν
αυτός που μάντεψε πού είχες πάει όταν δεν επέστρεψες από το δάσος.
Ήταν, επίσης, αυτός που
έδωσε στην καθηγήτρια Άμπριτζ ψεύτικο φίλτρο της αλήθειας, όταν
προσπάθησε να σε αναγκάσει να της πεις πού βρισκόταν ο Σείριος».
Ο Χάρι τα αγνόησε όλα αυτά. Μια άγρια ευχαρίστηση τον πλημ-μύριΖε
όταν κατηγορούσε τον
Σνέιπ, ξαλάφρωνε κάπως η αβάσταχτη ενοχή του, κι ήθελε όσο τίποτα
να ακούσει τον
Ντάμπλντορ να συμφωνεί μαΖίτου.
«Ο Σνέιπ... ο Σνέιπ χ... χλεύαΖε τον Σείριο που έμενε στο σπίτι...
τον έλεγε δειλό...»
«Ο Σείριος ήταν αρκετά μεγάλος και ευφυής για να μην επιτρέ762
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ψει στον εαυτό του να πληγώνεται από τέτοιες ανόητες προσβολές»,
είπε ο Ντάμπλντορ.
«Ο Σνέιπ σταμάτησε να μου κάνει μαθήματα σφραγισματικής!» γρύλισε
ο Χάρι. «Με πέταξε με τις
κλοτσιές απ' το γραφείο του!»
«Το έχω υπόψη μου», αποκρίθηκε Βαρύθυμα ο Ντάμπλντορ. «Είπα ήδη
πως ήταν λάθος μου
που δε σου έκανα εγώ ο ίδιος τα μαθήματα, αν κι εκείνον τον καιρό
ήμουν σίγουρος ότι δεν
υπήρχε τίποτα πιο επικίνδυνο από το να ανοίξεις ακόμη περισσότερο
το μυαλό σου στον
Βόλντεμορτ, ιδίως αν ήμουν εγώ παρών...»
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«Ο Σνέιπ χειροτέρεψε το πρόβλημα- το σημάδι μου με πονούσε
περισσότερο από τότε που
άρχισε να μου κάνει μαθήματα», είπε ο Χάρι, που θυμήθηκε τις
απόψεις του Ρον γι' αυτό το θέμα,
και συνέχισε ακάθεκτος: «Πώς ξέρετε ότι δεν προσπαθούσε να με
εξασθενήσει ώστε να
διευκολύνει τον Βόλντεμορτ να διεισδύσει στο...»
«Εμπιστεύομαι τον Σέβερους Σνέιπ», δήλωσε απλά ο Ντάμπλ-ντορ. «Μα
ξέχασα —άλλο ένα
γεροντικό λάθος μου— ότι ορισμένες πληγές είναι πολύ Βαθιές και δε
γιατρεύονται. ΝόμιΖα ότι ο
καθηγητής Σνέιπ θα ξεπεράσει τα αισθήματα του για τον πατέρα σου
έπεσα έξω».
«Μα δεν πειράζει, έτσι δεν είναι;» φώναξε ο Χάρι αγνοώντας τα
σκανδαλισμένα πρόσωπα στα
πορτρέτα και τις πνιχτές αποδοκιμασίες τους. «Δεν πειράζει που
μισούσε ο Σνέιπ τον μπαμπά
μου, αλλά πειράζει που μισούσε ο Σείριος τον Κρίτσερ;»
«Ο Σείριος δε μισούσε τον Κρίτσερ», διευκρίνισε ο Ντάμπλντορ. «Τον
θεωρούσε έναν υπηρέτη
ανάξιο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του. Η αδιαφορία και η
παραμέληση προξενούν
μερικές φορές πολύ μεγαλύτερο κακό από την απροκάλυπτη
εχθρότητα... το σιντριΒάνι που
καταστρέψαμε απόψε λέει ψέματα. Εμείς, οι μάγοι,
κακομεταχειριΖόμαστε και κακοποιούμε εδώ
και αιώνες τις άλλες φυλές και τώρα δρέπουμε τους καρπούς της
συμπεριφοράς μας».
«ΩΣΤΕ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΈΠΑΘΕ, ΕΤΣΙ;» ούρλιαξε ο
Χάρι.
«Δεν είπα τέτοιο πράγμα κι ούτε θα με ακούσεις ποτέ να υποστηρίζω
κάτι τέτοιο», απάντησε
ήρεμα ο Ντάμπλντορ. «Ο Σείριος δεν ήταν Βάναυσος άνθρωπος, σε
γενικές γραμμές φερόταν
καλά στα σπιτικά ξωτικά. Δεν αγαπούσε τον Κρίτσερ, γιατί ο Κρίτσερ
ήταν η Ζωντανή υπενθύμιση
ενός σπιτιού που μισούσε».
«Ναι, το μισούσε!» συμφώνησε με ραγισμένη φωνή ο Χάρι κι
απομακρύνθηκε γυρίζοντας την πλάτη του στον Ντάμπλντορ. Τώρα το
γραφείο ήταν λουσμένο
στο φως του ήλιου- τα πρόσωπα των πορτρέτων ακολουθούσαν με το
Βλέμμα τον Χάρι που
ΒημάτιΖε χωρίς να ξέρει τι κάνει, χωρίς να Βλέπει γύρω του. «Τον
αναγκάσατε να μείνει
κλεισμένος σ' ένα σπίτι που μισούσε, γι' αυτό έφυγε χθες τη
νύχτα...»
«Προσπαθούσα να διαφυλάξω τη Ζωή του», ψιθύρισε ο Ντάμπλ-ντορ.
«Δεν αρέσει στους ανθρώπους να Ζουν φυλακισμένοι», αντέτεινε ο
Χάρι και στράφηκε
οργισμένος προς το μέρος του. «Το κάνατε και σ' εμένα πέρυσι το
καλοκαίρι...»
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Ο Ντάμπλντορ έκλεισε τα μάτια κι έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του
με τα μακριά δάχτυλα. Ο
Χάρι τον κοίταζε μα δεν τον λύγισε αυτή η απρόσμενη ένδειξη
κόπωσης, ή λύπης, ή ότι άλλο
ήταν. Απεναντίας, θύμωσε ακόμη περισσότερο με τον Ντάμπλντορ που
έδειχνε σημάδια
αδυναμίας. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να δείχνει αδύναμος όταν ο
Χάρι ήθελε να ξεσπάσει πάνω
του όλη τη λύσσα του.
Εκείνος κατέβασε τα χέρια του και κοίταξε τον Χάρι πάνω από τα
πολυεστιακά γυαλιά του.
«Έφτασε ο καιρός», άρχισε, «να σου πω αυτό που έπρεπε να σου είχα
πει πριν από πέντε
χρόνια. Κάθισε, σε παρακαλώ, Χάρι. θα σου τα πω όλα. Σου Ζητώ μόνο
να κάνεις λίγη υπομονή.
Όταν τελειώσω, θα έχεις την ευκαιρία να οργιστείς μαΖί" μου με την
άνεση σου... να κάνεις ότι
θέλεις. Δε θα σε εμποδίσω».
Ο Χάρι τον αγριοκοίταξε, αλλά τελικά ρίχτηκε στην καρέκλα απέναντι
στον Ντάμπλντορ και
περίμενε.
Ο διευθυντής στράφηκε προς το παράθυρο και χάίδεψε για λίγο με το
Βλέμμα του το ηλιόλουστο
πάρκο. Ύστερα, γύρισε ξανά στον Χάρι και είπε: «Πριν από πέντε
χρόνια ήρθες σώος και ασφαλής στο "Χόγκουαρτς", όπως το είχα κανονίσει. Δηλαδή... όχι ακριΒώς σώος. Είχες υποφέρει. Το
ήξερα όταν σε άφηνα στο κατώφλι της θείας και του θείου σου. Ήξερα
ότι σε καταδίκαΖα σε δέκα
δύσκολα και μαύρα χρόνια». Σταμάτησε.
Ο Χάρι δεν είπε τίποτα.
«Ίσως ρωτήσεις — και με το δίκιο σου — γιατί το έκανα αυτό. Γιατί
δε σε έδωσα σε μια οικογένεια
μάγων; Υπήρχαν πολλές που θα σε δέχονταν με χαρά, που θα το
θεωρούσαν τιμή και καμάρι
τους να σε μεγαλώσουν σαν γιο τους.
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»Σου απαντώ ότι προτεραιότητα μου ήταν η διαφύλαξη της Ζωής σου.
Μόνο εγώ είχα
συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κίνδυνου που διέτρεχες. Ο
Βόλντεμορτ είχε συντριβεί πριν από
λίγες μόλις ώρες, ωστόσο οι οπαδοί του — πολλοί από αυτούς εξίσου
σατανικοί μ' εκείνον—
παρέμεναν ελεύθεροι, οργισμένοι, απελπισμένοι και Βίαιοι. Κι εγώ
έπρεπε να αποφασίσω
συνυπολογίΖοντας το μέλλον. Είχα πειστεί ότι ο Βόλντεμορτ
εξοντώθηκε για πάντα; Όχι. Δεν ήξερα αν θα περνούσαν δέκα, είκοσι ή πενήντα χρόνια για να
επιστρέψει, αλλά ήμουν Βέβαιος ότι θα
επέστρεφε και, επειδή τον ήξερα, δε θα ησύχαΖε αν δε σε σκότωνε.
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«Ήξερα ότι ο Βόλντεμορτ είχε γνώσεις ανώτερες ίσως από κάθε άλλο
εν Ζωή μάγο. Ήξερα ότι
ακόμη και τα πιο σύνθετα και ισχυρά προστατευτικά ξόρκια μου θα
ήταν ανίσχυρα αν ανακτούσε
πλήρως τις δυνάμεις του. Αλλά γνώριΖα, επίσης, και ποιο ήταν το
αδύνατο σημείο του. Έτσι,
πήρα την απόφαση μου. θα σε προστάτευε μια αρχαία μαγεία που την
ξέρει, τη μισεί και γι' αυτό
την υποτιμούσε πάντα, με οδυνηρές συνέπειες για κείνον.
Αναφέρομαι, φυσικά, στο γεγονός ότι η
μητέρα σου πέθανε για να σε σώσει. Μ' αυτόν τον τρόπο σου
εξασφάλισε μια μόνιμη προστασία
που δεν περίμενε ο Βόλντεμορτ, μια προστασία που κυλά ακόμη και
σήμερα στις φλέβες σου.
Έδειξα λοιπόν εμπιστοσύνη στο αίμα της μητέρας σου. Σε παρέδωσα
στην αδελφή της, τη
μοναδική εν Ζωή συγγενή της».
«Δε μ' αγαπάει», είπε ευθύς ο Χάρι. «Δε δίνει δεκάρα...»
«Ναι, αλλά σε δέχτηκε», τον διέκοψε ο Ντάμπλντορ. «Μπορεί να σε
πήρε με απροθυμία, με
βαρυγκόμια, με θυμό, με το ζόρι, αλλά σε δέχτηκε και, μ' αυτή την
πράξη της, σφράγισε το
προστατευτικό ξόρκι που σου έκανα. Η θυσία της μητέρας σου έκανε
τους δεσμούς αίματος την
ισχυρότερη ασπίδα που μπορούσα να σου προσφέρω».
«Ακόμη δεν καταλαβαίνω...»
«Εφόσον μπορείς να αποκαλείς σπίτι σου τη στέγη κάτω από την οποία
μένουν συγγενείς εξ
αίματος της μητέρας σου, ο Βόλντεμορτ δεν μπορεί να σε αγγίξει και
να σε βλάψει όσο βρίσκεσαι
εκεί. Η μητέρα σου έχυσε το αίμα της αλλά Ζει μέσα σ' εσένα και
στην αδελφή της. Το αίμα της
είναι το ασφαλές καταφύγιο σου. Πρέπει να επιστρέφεις εκεί μια
φορά το χρόνο, ώστε να μπορείς
να το αποκαλείς σπίτι σου, και όσο βρίσκεσαι εκεί, δεν μπορεί να
σε πειράξει ο Βόλ-ντεμορτ. Η
θεία σου το ξέρει, Χάρι. Της εξήγησα τι είχα κάνει στο γράμμα που
άφησα μαΖί μ' εσένα στο
κατώφλι της. Ξέρει ότι η στέγη
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που σου πρόσφερε σε κράτησε στη Ζωή τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια».
«Μισό λεπτό», έκανε ο Χάρι. «Μισό λεπτό». Ανακάθισε στην καρέκλα
του και κοίταξε κατάματα
τον Ντάμπλντορ. «Εσείς της στείλατε τον εξάψαλμο. Της είπατε να
θυμηθεί... ήταν η φωνή σας...»
«Σκέφτηκα», συνέχισε ο Ντάμπλντορ γέρνοντας στο πλάί το κεφάλι,
«ότι ίσως χρειαΖόταν να της
υπενθυμίσω τη συμφωνία που σφράγισε παίρνοντας σε στο σπίτι της.
ΥποψιαΖόμουν ότι η
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επίθεση των Παραφρόνων θα την έκανε να σκεφτεί πόσο επικίνδυνο
ήταν να σ' έχει ψυχογιό».
«Και το σκέφτηκε», ψιθύρισε ο Χάρι. «Κυρίως ο θείος μου. Ήθελε να
με διώξει, αλλά μετά τον
εξάψαλμο, η θεία μου είπε... είπε πως έπρεπε να μείνω». Χαμήλωσε
τα μάτια του στο πάτωμα
και πρόσθεσε: «Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον...» Δεν μπορούσε να
προφέρει το όνομα του
Σείριου.
«Πριν από πέντε χρόνια, λοιπόν», συνέχισε ο Ντάμπλντορ σαν να μην
είχε διακόψει στιγμή την
αφήγηση του, «ήρθες στο "Χόνκουαρτς". Μπορεί να μην ήσουν τόσο
ευτυχισμένος και
καλοΖωισμένος όσο θα ήθελα, αλλά ήσουν Ζωντανός και υγιής. Δεν
ήσουν ο παραχάίδεμένος
μικρός πρίγκιπας, αλλά ήσουν, όπως ήλπίΖα, ένα φυσιολογικό παιδί
παρά τις αντίξοες συνθήκες.
Το σχέδιο μου πήγαινε καλά μέχρι στιγμής.
»Και μετά... θα θυμάσαι, φαντάΖομαι, εξίσου καλά μ' εμένα τα
γεγονότα της πρώτης χρονιάς σου
στο "Χόγκουαρτς". Ανταποκρίθηκες αξιοθαύμαστα στην πρόκληση και
σύντομα, πολύ πιο σύντομα απ' ότι περίμενα, βρέθηκες αντιμέτωπος με τον Βόλντεμορτ.
ΕπέΖησες και πάλι. Και όχι μόνο,
αλλά καθυστέρησες την επιστροφή και την ανάκτηση των δυνάμεων του.
Πολέμησες σαν άντρας.
Ήμουν... δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο περήφανος ένιωσα για
σένα.
«Ωστόσο, υπήρχε ένα ψεγάδι στο υπέροχο σχέδιο μου», συνέχισε. «Ένα
πασίδηλο ψεγάδι που
ήξερα, από τότε, ότι απειλούσε να τα καταστρέψει όλα. Κι όμως,
παρόλο που γνώριΖα πόσο
σημαντικό ήταν να επιτύχει το σχέδιο μου, έλεγα στον εαυτό μου ότι
δε θα επέτρεπα σε αυτό το
ψεγάδι να το καταστρέψει. Μόνο εγώ μπορούσα να το αποτρέψω, γι'
αυτό μόνο εγώ έπρεπε να
είμαι δυνατός. Κι αυτή ήταν η πρώτη δοκιμασία μου, όταν κειτόσουν
στο αναρρωτήριο,
εξασθενημένος από την πάλη σου με τον Βόλντεμορτ».
766
767
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε», είπε ο Χάρι.
«θυμάσαι που με ρώτησες, στο κρεβάτι του αναρρωτηρίου, γιατί
προσπάθησε να σε σκοτώσει ο
Βόλντεμορτ όταν ήσουν βρέφος;»
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά.
«Έπρεπε να σ' το είχα πει τότε;»
Ο Χάρι κοίταξε τα γαλαΖία μάτια χωρίς να πει λέξη, μα η καρδιά του
χτυπούσε πάλι σαν τρελή.
«Δεν κατάλαβες ακόμη το ψεγάδι του σχεδίου μου; Όχι... μάλλον όχι.
Ας είναι... Όπως ξέρεις,
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αποφάσισα να μη σου απαντήσω. Είναι μόλις έντεκα χρόνων, είπα στον
εαυτό μου, πολύ μικρός
για να μάθει. Δε σκόπευα να σ' το πω από τα έντεκα. Ήταν πολύ
βαριά η αλήθεια για μια τόσο
νεαρή ηλικία.
«Έπρεπε, ωστόσο, να καταλάβω από τότε τα σημάδια του κινδύνου.
Έπρεπε να αναρωτηθώ
γιατί δε με ταρακούνησε το γεγονός ότι μου έκανες αυτή την
ερώτηση, στην οποία ήξερα ότι
κάποια μέρα έπρεπε να δώσω την τρομερή απάντηση. Έπρεπε να με
προβληματίσει η προθυμία
με την οποία ανέβαλλα εγώ ο ίδιος την απάντηση... λέγοντας στον
εαυτό μου ότι ήσουν μικρός,
πάρα πολύ μικρός.
»Κι έτσι, άρχισε η δεύτερη χρονιά σου στο "Χόγκουαρτς". Και γι'
άλλη μια φορά βρέθηκες
απέναντι σε προκλήσεις που δεν είχαν αντιμετωπίσει ούτε μεγάλοι
μάγοι γι' άλλη μια φορά τα
κατάφερες ξεπερνώντας και τα πιο τρελά μου όνειρα. Δε με
ξαναρώτησες, όμως, γιατί σου άφησε
αυτό το σημάδι ο Βόλντεμορτ. ΣυΖητήσαμε για το σημάδι σου, ναι...
πλησιάσαμε πολύ κοντά στο
θέμα. Γιατί δε σου τα είπα όλα τότε;
»Γιατί σκέφτηκα: τι έντεκα τι δώδεκα! Ήσουν πολύ μικρός για να
μάθεις. Σε άφησα να φύγεις
ματωμένος, εξουθενωμένος αλλά ενθουσιασμένος, κι αν ένιωσα ένα
τσίμπημα ενοχής που δε σ'
το είπα τότε, το αγνόησα. Βλέπεις, ήσουν πολύ μικρός ακόμη και δε
μου έκανε καρδιά να
καταστρέψω τη νύχτα του θριάμβου σου...
«Κατάλαβες, Χάρι; Βλέπεις τώρα ποιο ήταν το ψεγάδι του μεγαλοφυούς
σχεδίου μου; Είχα πέσει
στην παγίδα που είχα προβλέψει, που είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου
να αποφύγω, που έπρεπε
να αποφύγω».
«Δεν...»
«Είχα δεθεί συναισθηματικά μαζί σου», δήλωσε απλά ο Ντάμπλ-ντορ.
«Μ' ενδιέφερε
περισσότερο η ευτυχία σου από το να μάθεις την αλήθεια, μ'
ενδιέφερε περισσότερο η ψυχική
ηρεμία σου από
το σχέδιο μου, μ' ενδιέφερε περισσότερο η δική σου Ζωή από τις
Ζωές που κινδύνευαν να
χαθούν αν αποτύγχανε το σχέδιο μου. Με άλλα λόγια, έκανα αυτό
ακριβώς που περιμένει ο
Βόλντεμορτ από εμάς, τους ανόητους, που αγαπάμε.
»Υπάρχει δικαιολογία; Προκαλώ όποιον σε έχει παρακολουθήσει στενά
όπως εγώ — και σ' έχω
παρακολουθήσει πολύ πιο στενά απ' ότι φαντάΖεσαι— να ισχυριστεί
ότι δε θα πάσχίΖε κι αυτός
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να σε προφυλάξει από περισσότερο πόνο απ' όσον έχεις δοκιμάσει
ήδη. Τι μ' ένοιαΖε αν
σφαγιαΖόταν ανυπολόγιστος αριθμός ανώνυμων κι απρόσωπων ανθρώπων
και πλασμάτων στο
απώτερο μέλλον, εφόσον εσύ ήσουν Ζωντανός, υγιής κι ευτυχισμένος
εδώ και τώρα; Ούτε στα
πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα ότι θα έχω στα χέρια μου κάποιον
σαν εσένα.
»Και μπήκαμε στο τρίτο έτος. Σε παρατηρούσα από μακριά όταν
αγωνιΖόσουν να απωθήσεις
τους Παράφρονες, όταν βρήκες τον Σείριο, όταν έμαθες ποιος ήταν
και όταν τον έσωσες. Πώς να
σ' το έλεγα εκείνη τη στιγμή, όταν είχες διασώσει πανηγυρικά το
νονό σου από τα νύχια του
υπουργείου; Αλλά τώρα, στα δεκατρία σου, είχαν αρχίσει να
εξαντλούνται οι δικαιολογίες μου.
Μπορεί να ήσουν μικρός αλλά είχες αποδειχτεί ξεχωριστός. Ένιωθα να
με τύπτει η συνείδηση
μου, Χάρι. Ήξερα ότι πλησίαΖε η στιγμή...
»Αλλά πέρυσι, όταν βγήκες από το λαβύρινθο, είχες δει τον Σέντρικ
Ντίγκορι να πεθαίνει κι είχες
γλιτώσει κι εσύ ο ίδιος τη Ζωή σου παρά τρίχα... κι έτσι δε σου το
είπα, αν και ήξερα ότι, τώρα
που γύρισε ο Βόλντεμορτ, έπρεπε να το κάνω σύντομα. Και τώρα,
απόψε, ξέρω ότι είσαι έτοιμος
εδώ και πάρα πολύ καιρό να μάθεις αυτό που σου έκρυβα τόσα χρόνια,
γιατί έχεις αποδείξει ότι
μπορείς να αντέξεις αυτό το βάρος. Η μόνη μου δικαιολογία είναι
αυτή: σ' έβλεπα να κουβαλάς
απείρως περισσότερα βάρη από κάθε άλλο μαθητή που πέρασε ποτέ από
αυτό το σχολείο κι
έτσι, μέχρι πριν από λίγο, δε μου πήγαινε η καρδιά να προσθέσω
άλλο ένα το μεγαλύτερο απ'
όλα».
Ο Χάρι περίμενε, αλλά ο Ντάμπλντορ δε μίλησε.
«Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω».
«Ο Βόλντεμορτ προσπάθησε να σε σκοτώσει όταν ήσουν μικρός εξαιτίας
μιας προφητείας που
έγινε λίγο πριν από τη γέννηση σου. Ήξερε πως υπήρχε η προφητεία
αυτή, αν και δε γνώριΖε το
πλήρες περιεχόμενο της. Προσπάθησε να σε σκοτώσει όσο ήσουν ακόμη
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βρέφος, πιστεύοντας ότι μ' αυτόν τον τρόπο εκπλήρωνε τους όρους
της προφητείας. Διαπίστωσε
όμως, με βαρϋ κόστος για κείνον, ότι έκανε λάθος, όταν η κατάρα
που προοριΖόταν να σε
σκοτώσει εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον ίδιο. Έτσι, από τότε που
επέστρεψε στο σώμα του και
ειδικά μετά την περσινή εντυπωσιακή απόδραση σου από κείνον, ήταν
αποφασισμένος να
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ακούσει όλη την προφητεία. Αυτό ήταν το όπλο που αναΖητουσε με
τόσο πάθος από τότε που
γύρισε: να μάθει πώς θα σε καταστρέψει».
Τώρα ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά το εκτυφλωτικό φως του είχε
πλημμυρίσει και την παραμικρή
γωνιά του γραφείου. Η γυάλινη προθήκη όπου Βρισκόταν το ξίφος του
Γκόντρικ Γκρίφιντορ
έλαμπε λευκή και αδιαφανής, τα θραύσματα των οργάνων που είχε
σπάσει ο Χάρι στραφτάλιΖαν
στο πάτωμα σαν σταγόνες βροχής κι ο νεοσσός Φοκς τιτίβιΖε σιγανά
στη σταχτένια φωλιά του.
«Η προφητεία έσπασε», είπε ανέκφραστα ο Χάρι. «Προσπαθούσα να σύρω
τον Νέβιλ στα
σκαλοπάτια του... του δωματίου με την αψίδα κι έσκισα το μανδύα
του κι έπεσε...»
«Αυτό που έσπασε ήταν απλώς το αρχείο της προφητείας που
φυλάσσεται στο Τμήμα
Μυστηρίων. Αλλά η προφητεία έγινε σε κάποιον, κι αυτός ο κάποιος
έχει τα μέσα να τη θυμηθεί
κατά λέξη».
«Ποιος την άκουσε;» ρώτησε ο Χάρι αν και ήξερε ήδη την απάντηση.
«Εγώ», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Μια κρύα βροχερή νυχτιά πριν από
δεκαέξι χρόνια, σε ένα
δωμάτιο πάνω από το πανδοχείο "Γουρουνοκεφαλή". Είχα πάει εκείνα
δω μια υποψήφια για τη
θέση της καθηγήτριας μαντικής, αν και βασικά θα προτιμούσα να
καταργήσω αυτό το μάθημα. Η
υποψήφια όμως ήταν δισ-δισεγγονή μιας πολύ σπουδαίας και ξακουστής
μάντισσας, και το
θεώρησα στοιχειώδη ευγένεια να τη συναντήσω. Απογοητεύτηκα.
Σχημάτισα την εντύπωση ότι δε
διέθετε ίχνος από το χάρισμα. Της είπα, ελπίΖω με διακριτικότητα,
ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη
θέση. Κι ετοιμάστηκα να φύγω».
Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε, πέρασε δίπλα από τον Χάρι και πήγε στο
μαύρο ντουλάπι δίπλα από
την κούρνια του Φοκς. Έσκυψε, το άνοιξε κι έβγαλε μια ρηχή πέτρινη
λεκάνη με σκαλιστούς
ρούνους γύρω από το χείλος, όπου ο Χάρι είχε δει τον πατέρα του να
βασανίσει τον Σνέιπ. Ο
Ντάμπλντορ γύρισε στο γραφείο, ακούμπησε πάνω του την κιβωτό των
στοχασμών και σήκωσε
το ραβδί του στον κρόταφο του. Τράβηξε από εκεί τις σκέψεις του,
όμοιες με ασημιές
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κλωστές που θύμιζαν ιστούς αράχνης, και τις έριξε στη λεκάνη.
Κάθισε πίσω από το γραφείο του
και κοίταξε για λίγες στιγμές τις σκέψεις του που αναδεύονταν και
περιστρέφονταν μέσα στην
κιβωτό των στοχασμών. Έπειτα, σήκωσε μ' έναν αναστεναγμό το ραβδί
του και χτύπησε την

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ασημιά επιφάνεια.
Ξαφνικά, μια μορφή τυλιγμένη μ' εσάρπες αναδύθηκε μέσα από την
ουσία που ασήμιΖε τα μάτια
της φάνταΖαν πελώρια πίσω από τους μεγεθυντικούς φακούς των
γυαλιών της. Άρχισε να
περιστρέφεται αργά με τα πόδια της μέσα στη λεκάνη. Μα όταν η
Σίβυλλα Τρε-λόνι μίλησε, δεν
ήταν με την απόκοσμη μυστηριώδη φωνή της αλλά με βραχνούς, τραχείς
τόνους, που ο Χάρι την
είχε ακούσει να χρησιμοποιεί άλλη μια φορά.
«Έρχεται αυτός που έχει τη δύναμη να κατατροπώσει τον Άρχοντα του
Σκότους... θα γεννηθεί
από αυτούς που τον αψήφησαν τρεις φορές, θα γεννηθεί στην εκπνοή
του έβδομου μηνός... κι ο
Άρχοντας του Σκότους θα τον σημαδέψει ως ισάξιο του, αλλά εκείνος
θα διαθέτει μια δύναμη που
αγνοεί ο Άρχοντας του Σκότους... και κάποιος απ' τους δυο θα
πρέπει να πεθάνει από το χέρι του
άλλου, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να Ζήσει όσο είναι Ζωντανός ο
άλλος... Αυτός που έχει τη
δύναμη να κατατροπώσει τον Άρχοντα του Σκότους θα γεννηθεί στην
εκπνοή του έβδομου
μηνός...»
Η μορφή της Σίβυλλας Τρελόνι έτσι όπως στροβιλιΖόταν αργά άρχισε
να βυθίζεται σιγά σιγά στην
ασημιά ουσία ώσπου, τέλος, εξαφανίστηκε.
Επικράτησε απόλυτη σιωπή. Δεν έβγαλε άχνα ούτε ο Ντάμπλντορ, ούτε
ο Χάρι, ούτε κάποιο απ'
τα πρόσωπα των πορτρέτων ακόμη και ο Φοκς είχε σωπάσει.
«Κύριε καθηγητά», ψιθύρισε τέλος ο Χάρι, γιατί ο διευθυντής, που
κοίταζε ακόμη την κιβωτό των
στοχασμών, έδειχνε τελείως χαμένος στις σκέψεις του. «Δεν... αυτό
σημαίνει... τι σημαίνει αυτό;»
«Σημαίνει», αποκρίθηκε εκείνος, «ότι το μοναδικό άτομο που έχει
πιθανότητες να νικήσει το
λόρδο Βόλντεμορτ γεννήθηκε πριν από δεκαέξι χρόνια, στα τέλη
ιουλίου. Το αγόρι αυτό θα
γεννιόταν από γονείς που είχαν αψηφήσει ήδη τρεις φορές τον
Βόλντεμορτ».
Ο Χάρι ένιωσε σαν να έκλεινε γύρω του μια παγίδα. Δυσκολευόταν
ξανά να αναπνεύσει.
«Εννοεί... εμένα;»
Ο Ντάμπλντορ πήρε βαθιά ανάσα. «Το παράξενο, Χάρι», είπε σι770
γανά, «είναι ότι μπορεί να μην εννοεί εσένα. Η προφητεία της
Σίβυλλας ταιριαΖει σε δύο αγόρια
που γεννήθηκαν στα τέλη ιουλίου εκείνης της χρονιάς, που οι γονείς
και των δύο ήταν μέλη του
Τάγματος του Φοίνικα και που και των δύο οι γονείς γλίτωσαν τρεις
φορές, την τελευταία στιγμή,
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από τον Βόλντεμορτ. Το ένα είσαι, φυσικά, εσύ. Το άλλο είναι ο
Νέβιλ Λονγκμπότομ».
«Μα τότε... μα τότε, γιατί υπήρχε το δικό μου όνομα στην προφητεία
και όχι του Νέδιλ;»
«Η επιγραφή του επίσημου αρχείου άλλαξε, όταν σου επιτέθηκε ο
Βόλντεμορτ σε βρεφική
ηλικία», εξήγησε ο Ντάμπλντορ. «Ο φύλακας της Αίθουσας των
Προφητειών θεώρησε αυτονόητο
ότι, αφού ο Βόλντεμορτ εσένα προσπαθούσε να σκοτώσει, εσύ ήσουν
αυτός που εννοούσε η
Σίβυλλα».
«Δηλαδή... μπορεί να μην είμαι εγώ;» ρώτησε ο Χάρι.
«Φοβάμαι», είπε ο Ντάμπλντορ, σαν να πρόφερε με μεγάλη δυσκολία
κάθε λέξη, «ότι δεν
υπάρχει πια αμφιβολία πως είσαι εσύ».
«Μα είπατε... κι ο Νέβιλ γεννήθηκε στα τέλη ουλίου... και οι δικοί
του γονείς...»
«Ξεχνάς την επόμενη φράση της προφητείας, το τελευταίο
αναγνωριστικό σημάδι, που λέει ότι το
αγόρι που θα νικήσει τον Βόλντεμορτ... ο ίδιος ο Βόλντεμορτ θα το
σημαδέψει ως ισάξιο του. Κι
έτσι έκανε, Χάρι. Διάλεξε εσένα, όχι τον Νέβιλ. Σου έκανε αυτό το
σημάδι που αποδείχτηκε
ευλογία και κατάρα συνάμα».
«Ναι, αλλά μπορεί να διάλεξε λάθος!» αντέτεινε ο Χάρι. «Μπορεί να
σημάδεψε λάθος άνθρωπο!»
«Διάλεξε το αγόρι που θεώρησε πιθανότερο να τον απειλήσει»,
αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Και
πρόσεξε κάτι, Χάρι: δε διάλεξε τον καθαρόαιμο (που σύμφωνα με το
δόγμα του είναι το μόνο
είδος μάγου που αξίζει να είσαι ή να συναναστρέφεσαι), αλλά τον
ημίαιμο, σαν τον εαυτό του.
Είδε τον εαυτό του σ' εσένα πριν καν δει εσένα σημαδεύοντας σε με
αυτό το σημάδι, δε σε
σκότωσε, όπως ήθελε, αλλά αντίθετα σου χάρισε δυνάμεις, καθώς κι
ένα μέλλον που σου
παρείχε τη δυνατότητα να γλιτώσεις από αυτόν όχι μόνο μια φορά,
αλλά τέσσερις ως τώρα —
κάτι που ούτε οι γονείς σου ούτε οι γονείς του Νέβιλ είχαν
καταφέρει».
«Τότε, γιατί το έκανε αυτό;» ρώτησε ο Χάρι που είχε παγώσει και
είχε μουδιάσει ολόκληρος.
«Γιατί προσπάθησε να με σκοτώσει όταν ήμουν μωρό; θα μπορούσε να
περιμένει να
μεγαλώσουμε
771
εγώ κι ο Νέβιλ, ώστε να κρίνει ποιος έδειχνε πιο επικίνδυνος, κι
έπειτα να προσπαθήσει να
σκοτώσει αυτόν που...»
«Πράγματι, αυτό θα ήταν το σωστότερο», συμφώνησε ο Ντάμπλντορ,
«αλλά μην ξεχνάς ότι ήταν

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ελλιπείς οι πληροφορίες του Βόλ-ντεμορτ για την προφητεία. Το
πανδοχείο "Γουρουνοκεφαλή",
που το διάλεξε η Σίβυλλα επειδή ήταν φτηνό, προσέλκυε πάντα... πώς
να το πω... πολύ πιο
ενδιαφέρουσα πελατεία απ' ό,τι τα "Τρία Σκου-πόξυλα". Όπως
διαπιστώσατε εσύ κι οι φίλοι σου,
με Βαρύ τίμημα βέβαια, αλλά όπως διαπίστωσα κι εγώ ο ίδιος εκείνη
τη νύχτα, είναι ένα μέρος
όπου ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι δε θα σε κρυφακούσουν. Φυσικά,
όταν πήγα να συναντήσω τη
Σίβυλλα Τρελόνι, ούτε που μου πέρασε από το νου ότι θα άκουγα κάτι
που άξιΖε τον κόπο να
υποκλαπεί. Για καλή μου... για καλή μας τύχη, τσάκωσαν τον
ωτακουστή μόλις άρχισε η
απαγγελία της προφητείας και τον πέταξαν έξω με τις κλοτσιές».
«Κι έτσι άκουσε μόνο...»
«Άκουσε μόνο τις πρώτες φράσεις, εκεί που προφητεύει τη γέννηση
ενός αγοριού στα τέλη
ουλίου, που οι γονείς του αψήφησαν τρεις φορές τον Βόλντεμορτ.
Έτσι, δεν μπόρεσε να
προειδοποιήσει τον αφέντη του ότι με την επίθεση του θα σου
μετάγγιζε δυνάμεις και θα σε
σημάδευε ως ισάξιο του. Ο Βόλντεμορτ δεν ήξερε πως ήταν επικίνδυνο
να σου επιτεθεί, ότι θα
ήταν πιο συνετό να περιμένει, να μάθει περισσότερα. Δεν ήξερε ότι
έχεις μια δύναμη που αγνοεί ο
Άρχοντας του Σκότους...»
«Μα δεν έχω!» αναφώνησε πνιχτά ο Χάρι. «Δεν έχω καμιά δύναμη που
δεν έχει εκείνος, δεν
μπόρεσα να πολεμήσω όπως πολέμησε αυτός απόψε, δεν μπορώ να
"κατέχω" τους ανθρώπους
ή... να τους σκοτώνω...»
«Υπάρχει μια αίθουσα στο Τμήμα Μυστηρίων», τον διέκοψε ο
Ντάμπλντορ, «που είναι πάντα
κλειδωμένη. Περιέχει μια δύναμη πιο υπέροχη και πιο φοβερή από το
θάνατο, από την
ανθρώπινη ευφυια, από τα στοιχεία της φύσης. Είναι ίσως το πιο
μυστηριώδες από τα διάφορα
θέματα μελέτης που φυλάσσονται εκεί. Και η δύναμη που φυλάσσεται
στη συγκεκριμένη αίθουσα
είναι αυτή που εσύ κατέχεις σε υπέρτατο βαθμό, ενώ ο Βόλντεμορτ δε
διαθέτει ούτε ίχνος της. Η
δύναμη που σε ώθησε να τρέξεις απόψε να σώσεις τον Σείριο. Αυτή η
ίδια δύναμη σε έσωσε όταν
σε κυρίευσε ο Βόλντεμορτ, γιατί εκείνος δεν μπορεί να αντέξει μέσα
σε ένα σώμα πλημ772
μυρισμένο από μια δύναμη που μισεί. Τελικά, δεν είχε σημασία που
δεν έμαθες να σφραγίσεις το
μυαλό σου. Ήταν η καρδιά σου που σ' έσωσε».
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Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του. Αν δεν πήγαινε να σώσει τον Σείριο, ο
Σείριος θα ήταν τώρα
Ζωντανός... Ο Χάρι, προσπαθώντας να αναβάλει την επόμενη στιγμή
που θα έπρεπε να
ξανασκεφτεί τον Σείριο, ρώτησε, χωρίς να τον ενδιαφέρει η
απάντηση: «Στο τέλος της
προφητείας... λέει κάτι... κανείς τους δεν μπορεί να Ζήσει...»
«...όσο είναι Ζωντανός ο άλλος», συμπλήρωσε ο Ντάμπλντορ.
«Δηλαδή», Ζήτησε να μάθει ο Χάρι, ανασύροντας τις λέξεις από ένα
Βαθύ πηγάδι απελπισίας
που ένιωθε να 'χει ανοιχτεί μέσα του. «Δηλαδή, εννοεί ότι... ότι
στο τέλος... θα πρέπει ο ένας από
μας να σκοτώσει τον άλλον...;»
«Ναι», απάντησε ο Ντάμπλντορ.
Για κάμποση ώρα έμειναν κι οι δυο αμίλητοι. Από κάπου μακριά, έξω
από τους τοίχους του
γραφείου, ο Χάρι άκουγε τις φωνές και το θόρυβο που έκαναν οι
μαθητές καθώς κατέβαιναν για
πρωινό στη μεγάλη τραπεΖαρία. Του φαινόταν απίστευτο ότι υπήρχαν
ακόμη άνθρωποι στον
κόσμο που είχαν διάθεση για φαγητό, γελούσαν και δεν ήξεραν ή δεν
τους ένοιαΖε ότι ο Σείριος
Μπλοκ χάθηκε για πάντα. Ο Σείριος φάνταΖε ήδη ένα εκατομμύριο
χιλιόμετρα μακριά ακόμη και
τώρα, όμως, ο Χάρι πίστευε κάπου μέσα του ότι, αν είχε τραβήξει το
πέπλο, θα αντίκρίΖε
απέναντι" του τον Σείριο, να τον χαιρετά, ίσως, μ' εκείνο το κοφτό
γέλιο που θύμιΖε γάβγισμα...
«Αισθάνομαι πως σου χρωστάω άλλη μια εξήγηση, Χάρι», είπε
διστακτικά ο Ντάμπλντορ. «Ίσως
αναρωτήθηκες γιατί δε σε διόρισα επιμελητή; Οφείλω να ομολογήσω...
ότι έκρινα... πως ήσουν
ήδη φορτωμένος με πάρα πολλές ευθύνες».
Ο Χάρι σήκωσε τα μάτια του ένα δάκρυ κυλούσε στο πρόσωπο του
Ντάμπλντορ, που χάθηκε
ύστερα από λίγο στη μακριά ασημιά γενειάδα του.
Ο δεύτερος πόλεμος αρχίΖει
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΣ
«Ο υπουργός Μαγείας Κορνήλιος Φαντζ επιβεβαίωσε με σύντομη δήλωση
του τη νύχτα της
Παρασκευής ότι ο Ακατονόμαστος επέστρεψε στη χώρα και βρίσκεται
ανάμεσα μας.
» "Με μεγάλη μου λύπη επιβεβαιώνω ότι ο μάγος που αυτοαποκαλείται
λόρδος... ξέρετε ποιον
εννοώ... είναι Ζωντανός και βρίσκεται πάλι ανάμεσα μας", δήλωσε ο
Φαντζ, ο οποίος εμφανίστηκε κουρασμένος κι εκνευρισμένος ενώπιον των δημοσιογράφων.
"Με εξίσου μεγάλη λύπη
σας ανακοινώνω ότι εκδηλώθηκε μαΖική εξέγερση των Παραφρόνων του
ΑΖκαμπάν, οι οποίοι
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αρνούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία του υπουργείου. Πιστεύουμε
ότι επί του παρόντος
καθοδηγούνται από το λόρδο...
»"Καλούμε την κοινότητα των μάγων να τεθεί σε επιφυλακή. Το
υπουργείο ετοιμάΖει οδηγούς
βασικής οικιακής και ατομικής άμυνας, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε
όλα τα σπίτια εντός του
προσεχούς μηνός".
»Η δήλωση του υπουργού έγινε δεκτή με δυσφορία και φόβο από την
κοινότητα των μάγων, που
μέχρι την Τετάρτη είχαν την επίσημη διαβεβαίωση του υπουργείου ότι
"δεν υπάρχει ίχνος
αλήθειας στις επίμονες φήμες ότι δρα και πάλι ανάμεσα μας ο
Ξέρετε-Ποιος".
»οι λεπτομέρειες των γεγονότων που οδήγησαν στην αιφνίδια
μεταστροφή του υπουργείου είναι
ακόμη ασαφείς, αν και πιστεύεται ότι ο Ακατονόμαστος με μια ομάδα
επίλεκτων οπαδών
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του (γνωστών ως θανατοφάγων) εισέβαλε στο Υπουργείο Μαγείας τη
νύχτα της Πέμπτης.
»ο Άλμπους Ντάμπλντορ, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στη θέση του
διευθυντή της Σχολής
"Χόγκουαρτς", του προέδρου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων και
του προέδρου της
Δημογεροντίας των Μάγων, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί για να
μας κάνει κάποιο σχόλιο.
Ο Ντάμπλντορ επέμενε εδώ και ένα χρόνο ότι ο Ξέρετε-Ποιος δεν ήταν
νεκρός, όπως πιστεύαμε
και ελπίζαμε, αλλά στρατολογούσε οπαδούς για να επιχειρήσει μια
νέα προσπάθεια αρπαγής της
εξουσίας. Στο μεταξύ, "το Αγόρι που Σώθηκε "...»
«Να σε κι εσύ, Χάρι, το 'ξερά πως θα σε αναφέρουν», είπε η Ερμιόνη
κοιτώντας τον πάνω από
την εφημερίδα.
Βρίσκονταν στο αναρρωτήριο. Ο Χάρι καθόταν στην άκρη του κρεβατιού
του Ρον και άκουγαν κι
οι δυο την Ερμιόνη που διάβαΖε το πρωτοσέλιδο του Ημερήσιου
Προφήτη. Η Τζίνι, τον
αστράγαλο της οποίας θεράπευσε στη στιγμή η κυρία Πόμφρι, ήταν
κουλουριασμέ-νη στα πόδια
του κρεβατιού της Ερμιόνης ο Νέβιλ, που η μύτη του επανήλθε με τον
ίδιο τρόπο στο φυσιολογικό
σχήμα και στις διαστάσεις της, καθόταν σε μια καρέκλα ανάμεσα στα
δυο κρεβάτια η Λούνα, που
είχε επισκεφτεί τους ασθενείς κρατώντας το τελευταίο φύλλο του
Σοφιστή, διάβαΖε το περιοδικό
κρατώντας το ανάποδα χωρίς να δίνει σημασία —τουλάχιστον έτσι
έδειχνε— στα λόγια της
Ερμιόνης.
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«Τώρα ξανάγινε το Αγόρι που Σώθηκε», σχολίασε βλοσυρά ο Ρον. «Δεν
είναι πια ψεύτης και
φιγουρατζής, ε;»
Πήρε μια χούφτα σοκολατένιους βατράχους από τον τεράστιο σωρό που
υπήρχε στο κομοδίνο
του, πέταξε μερικούς στον Χάρι, στην Τζίνι και στον Νέβιλ, και
ξετύλιξε έναν τραβώντας το
περιτύλιγμα με τα δόντια του. Στα μπράτσα του υπήρχαν έντονα
σημάδια σαν καμου-τσικιές από
τα πλοκάμια του εγκέφαλου που τυλίχτηκαν γύρω του. Η κυρία Πόμφρι
είπε πως οι σκέψεις
αφήνουν τις βαθύτερες ουλές απ' οτιδήποτε άλλο, αν και από τότε
που άρχισε να τις επαλείφει με
άφθονες ποσότητες μύρου λησμονιάς του δόκτορος Άμπλι παρατήρησε
μεγάλη βελτίωση.
«Ναι... τώρα γράφουν πολύ κολακευτικά για σένα, Χάρι», σχολίασε η
Ερμιόνη διαβάΖοντας το
άρθρο. « "Μια μοναχική φωνή αλήθειας... αν και θεωρήθηκε
ανισόρροπος, επέμενε αταλάντευτα..
αναγκάστηκε να υποστεί τη χλεύη και το διασυρμό... " Χμμ», είπε
σμίγοντας τα φρύδια,
«παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ήταν ο ίδιος ο Ημερήσιος Προφήτης που
υποκίνησε τη χλεύη και
το διασυρμό...»
Άγγιξε τα πλευρά της και μόρφασε από πόνο. Η κατάρα που της έριξε
ο Ντολόχοβ, αν και πολύ
πιο αδύναμη απ' ότι αν ο θανατο-φάγος είχε φωνή να την εκφέρει,
προκάλεσε, όπως είπε η κυρία
Πόμφρι, «πολύ σημαντικές βλάβες». Η Ερμιόνη έπαιρνε δέκα
διαφορετικά φαρμακευτικά φίλτρα
την ημέρα, η υγεία της βελτιωνόταν γοργά κι είχε αρχίσει ήδη να
βαριέται στο αναρρωτήριο.
«Η Τελευταία Απόπειρα του Ξέρετε-Ποιου να Καταλάβει την Εξουσία,
σελίδες 2-4, Τι Έπρεπε να
μας Είχε Πει το Υπουργείο, σελίδα 5, Γιατί Κανείς Δεν Άκουγε τον
Άλμπους Ντάμπλντορ, σελίδες
6-8, Αποκλειστική Συνέντευξη του Χάρι Πότερ, σελίδα 9... Μάλιστα»,
μονολόγησε η Ερμιόνη που
έκλεισε την εφημερίδα και την άφησε στην άκρη. «Τώρα έχουν αρκετό
υλικό να γράφουν. Και η
συνέντευξη του Χάρι δεν είναι αποκλειστική, είναι αυτή που έδωσε
πριν από μήνες στο
Σοφιστή...»
«Τους την πούλησε ο μπαμπάς», πέταξε αφηρημένα η Λούνα, καθώς
γύριΖε σελίδα στο Σοφιστή.
«Πέτυχε πολύ καλή τιμή κι έτσι, φέτος το καλοκαίρι, θα οργανώσουμε
εξερευνητική αποστολή στη
Σουηδία, να δούμε αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε κανένα στραβοκέρατο φυσητήρα».
Η Ερμιόνη πάλεψε για λίγες στιγμές με τον εαυτό της κι ύστερα
είπε: «Αυτό είναι θαυμάσιο».
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Η Τζίνι κοίταξε τον Χάρι κι απόστρεψε βιαστικά το βλέμμα πνίγοντας
ένα χαμόγελο.
«Λοιπόν», συνέχισε η Ερμιόνη, που βολεύτηκε καλύτερα στη θέση της
μ' ένα μορφασμό πόνου,
«τι νέα απ' το σχολείο;»
«Ο Φλίτγουικ ξεφορτώθηκε το βάλτο του Φρεντ και του Τζορτζ μέσα σε
τρία δευτερόλεπτα»,
αποκρίθηκε η Τζίνι. «Αλλά άφησε ένα μικρό υπόλειμμα κάτω από το
παράθυρο, που το
περιέφραξε με σκοινί...»
«Γιατί;» ρώτησε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη.
«Α, λέει ότι είναι καταπληκτικό δείγμα μαγείας», ανασήκωσε τους
ώμους της η Τζίνι.
«ΝομίΖω ότι το άφησε ως φόρο τιμής στον Φρεντ και τον Τζορτζ»,
συμπλήρωσε ο Ρον
μπουκωμένος με σοκολάτα. «Μου έστειλαν όλα αυτά», είπε στον Χάρι
κι έδειξε το βουναλάκι των
σοκολατένιων βα776
τραχών στο κομοδίνο του. «Πρέπει να κάνει χρυσές δουλειές το
μαγαΖίτους».
Η Ερμιόνη, που φάνηκε μάλλον να τα αποδοκιμάΖει όλ' αυτά, ρώτησε:
«Τελικά, σταμάτησαν όλα
τα προβλήματα τώρα που γύρισε ο Ντάμπλντορ;»
«Ναι», απάντησε ο Νέβιλ, «ξανάγιναν όλα φυσιολογικά».
«ΕλπίΖω να είναι ευχαριστημένος τώρα ο Φιλτς», σχολίασε ο Ρον,
στηρίΖοντας στην κανάτα με
το νερό μια κάρτα σοκολατένιων βατράχων με τη μορφή του
Ντάμπλντορ.
«Κάθε άλλο», είπε η Τζίνι. «Τα έχει βάψει μαύρα...» Έπειτα
χαμήλωσε τη φωνή της και ψιθύρισε:
«Λέει ότι η Άμπριτζ ήταν ότι καλύτερο συνέβη ποτέ στο σχολείο
μας...»
Τα έξι παιδιά γύρισαν αυτομάτως τα κεφάλια. Η καθηγήτρια Άμπριτζ
ήταν ξαπλωμένη σ' ένα
κρεβάτι απέναντι τους, με τα μάτια καρφωμένα στο ταβάνι. Ο
Ντάμπλντορ είχε πάει μόνος του
στο δάσος και την έσωσε από τους κενταύρους. Τώρα, με ποιο τρόπο
τα κατάφερε να την πάρει
και πώς ξεπρόβαλε από τα δέντρα υποβα-στάΖοντάς την, χωρίς να έχει
ούτε μια γρατζουνιά ο
ίδιος, κανένας δεν ήξερε, και η Άμπριτζ σίγουρα δεν ήταν σε θέση
να πει. Το μόνο που γνώριΖαν
τα παιδιά ήταν πως, από τότε που γύρισε στο κά-στρο, δε βγήκε ούτε
μια λέξη από τα χείλη της.
Κανένας δε γνώριΖε τι της συνέβαινε. Τα συνήθως περιποιημένα
γκρι'Ζα μαλλιά της τώρα ήταν
ξεχτένιστα, γεμάτα φρύγανα και φύλλα, κατά τα άλλα όμως φαινόταν
αβλαβής.
«Η κυρία Πόμφρι λέει ότι έχει πάθει απλώς σοκ», ψιθύρισε η
Ερμιόνη.
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«Απ' την κακία της», πρόσθεσε η Τζίνι.
«Αν κάνεις αυτό», είπε ο Ρον και πλατάγισε τη γλώσσα του
μιμούμενος τον ήχο οπλών, «δείχνει
σημάδια Ζωής». Την ίδια στιγμή η Άμπριτζ ανακάθισε απότομα και
κοίταξε αλαφιασμένη γύρω
της.
«Συμβαίνει τίποτα, κυρία καθηγήτρια;» φώναξε η κυρία Πόμφρι
ξεπροβάλλοντας το κεφάλι της
από την πόρτα του γραφείου της.
«Όχι... όχι.. » είπε η Άμπριτζ και βούλιαξε ξανά στα μαξιλάρια.
«θα ήταν της φαντασίας μου...»
Η Ερμιόνη και η Τζίνι έπνιξαν τα γέλια τους στα στρωσίδια.
«Μια και μιλάμε για κενταύρους», ρώτησε η Ερμιόνη, όταν της
πέρασαν τα γέλια, «ποιος είναι
τώρα καθηγητής μαντικής; θα μείνει ο Φιρέντσε;»
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«Αναγκαστικά», απάντησε ο Χάρι, «αφού οι άλλοι κένταυροι δεν τον
δέχονται πίσω».
«Μάλλον θα διδάσκουν και αυτός και η Τρελόνι», υπέθεσε η Τζίνι.
«βάζω στοίχημα ότι ο Ντάμπλντορ θα προτιμούσε να ξεφορτωθεί για
πάντα την Τρελόνι», είπε ο
Ρον, μασουλώντας το δέκατο τέταρτο βάτραχο. «Αν και, κατά τη γνώμη
μου, είναι τελείως
άχρηστο αυτό το μάθημα ο Φιρέντσε δεν είναι πολύ καλύτερος...»
«Πώς μπορείς να το λες αυτό;» τον μάλωσε η Ερμιόνη. «Τώρα που
διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν
αληθινές προφητείες;»
Η καρδιά του Χάρι άρχισε να χτυπάει σαν τρελή. Δεν είχε αναφέρει
ούτε στον Ρον, ούτε στην
Ερμιόνη, αλλά ούτε και στους άλλους απολύτως τίποτα για το
περιεχόμενο της προφητείας. Ο
Νέβιλ τους είχε πει ότι έσπασε καθώς τον τραβούσε ο Χάρι στα
σκαλοπάτια της Αίθουσας του
θανάτου κι ο Χάρι δεν είχε διορθώσει αυτή την εντύπωση. Δεν ήταν
έτοιμος να δει την έκφραση
τους όταν θα τους έλεγε πως θα 'πρεπε να γίνει ή θύτης ή θύμα, πως
δεν υπήρχε άλλη λύση...
«Κρίμα που έσπασε», ψιθύρισε η Ερμιόνη κουνώντας το κεφάλι της.
«Πράγματι», συμφώνησε κι ο Ρον. «Πάντως, δεν έμαθε ούτε ο ΞέρετεΠοιος τι λέει η προφητεία...
Πού πας;» πρόσθεσε ξαφνιασμένος κι απογοητευμένος συνάμα, μόλις
είδε τον Χάρι να σηκώνεται.
«Ε... στο σπιτάκι του Χάγκριντ», απάντησε ο Χάρι. «Μόλις γύρισε κι
υποσχέθηκα να περάσω να
τον δω και να του πω πώς είστε».
«Τότε καλά», υποχώρησε κατσουφιασμένος ο Ρον και κοίταξε τον
καταγάλανο ουρανό από το
παράθυρο του αναρρωτηρίου. «Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε κι
εμείς».

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

«Δώσ' του χαιρετίσματα!» φώναξε η Ερμιόνη καθώς ο Χάρι
κατευθυνόταν προς την πόρτα. «Και
ρώτησε τον τι έγινε με τον... το μικρό φίλο του!»
Ο Χάρι κούνησε το χέρι του για να δείξει ότι άκουσε και κατάλαβε,
καθώς έβγαινε από το
αναρρωτήριο.
Το κάστρο έδειχνε πολύ ήσυχο ακόμη και για Κυριακή. Ήταν όλοι έξω,
στο ηλιόλουστο πάρκο,
και απολάμβαναν το τέλος των εξετάσεων και την προοπτική των
τελευταίων ημερών του
σχολικού έτους χωρίς επαναλήψεις και διαβάσματα.
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Ο Χάρι διέσχισε αργά τους έρημους διαδρόμους, χαΖεύοντας από τα
παράθυρα έβλεπε,
φιγούρες να πετούν πάνω από το γήπεδο του κουίντιτς και μερικούς
μαθητές να κολυμπούν στη
λίμνη παρέα με το γιγάντιο καλαμάρι.
Δεν μπορούσε να αποφασίσει αν ήθελε να είναι μόνος του ή με κόσμο
όταν ήταν με συντροφιά,
ήθελε να μείνει μόνος του, κι όταν ήταν μόνος του, αποΖητούσε τη
συντροφιά των άλλων. Του
πέρασε όμως απ' το μυαλό να επισκεφτεί στ' αλήθεια τον Χάγκριντ,
γιατί δεν είχαν συΖητήσει
καθόλου από τότε που γύρισε...
Κατέβαινε ΤΑ τελευταία σκαλοπάτια της μαρμάρινης σκάλας, όταν ο
Μαλφόι, ο Κράμπε και ο
Γκόιλ ξεπρόβαλαν από μια πόρτα στη δεξιά πλευρά του χολ της
εισόδου, απ' όπου κατέβαινε
κανείς στο εντευκτήριο του Σλίθεριν. Ο Χάρι κοκάλωσε το ίδιο κι ο
Μαλφόι με τους υπολοίπους.
Οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν οι φωνές, τα γέλια και τα
πλατσουρίσματα από το πάρκο,
που έφταναν στο κάστρο από τις ανοιχτές πόρτες.
Ο Μαλφόι κοίταξε ολόγυρα —ο Χάρι κατάλαβε πως έλεγχε αν υπήρχαν
καθηγητές τριγύρω — και
στράφηκε στον Χάρι. «Είσαι νεκρός, Πότερ», είπε χαμηλόφωνα.
Ο Χάρι ανασήκωσε τα φρύδια του.
«Γούστο έχεις», αποκρίθηκε, «θα έλεγε κανείς ότι δε με αντικρίΖεις ολοΖώντανο μπροστά σου».
Πρώτη φορά έβλεπε ο Χάρι τόσο θυμωμένο τον Μαλφόι. Ένιωσε μια
ψυχρή ικανοποίηση στη θέα
του ωχρού, μυτερού, παραμορφωμένου από οργή προσώπου του.
«θα το πληρώσεις», είπε ο Μαλφόι κι η φωνή του είχε γίνει ένας
απειλητικός ψίθυρος, «θα μου
πληρώσεις αυτό που έκανες στον
πατέρα μου...»
«Τώρα, τρέμω από το φόβο μου», σάρκασε ο Χάρι. «ΦαντάΖΟ-μαι ότι ο
λόρδος Βόλντεμορτ ήταν
μια απλή προθέρμανση σε σύγκριση μ' εσάς τους τρεις... Τι πάθατε;»
πρόσθεσε βλέποντας τον
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Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ να πανιάΖουν στο άκουσμα του
ονόματος. «Είναι κολλητός
των μπαμπάδων σας. Μη μου πείτε ότι
τον φοβάστε!»
«Περνιέσαι για σπουδαίος, Πότερ», συνέχισε ο Μαλφόι βαδίΖΟ-ντας
προς το μέρος του,
πλαισιωμένος από τον Κράμπε και τον Γκόιλ. «Περίμενε όμως. θα
πέσεις κάποτε στα χέρια μου.
Δεν μπορείς να στείλεις τον πατέρα μου στη φυλακή...»
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«Νομίσω πως μόλις το έκανα», τον έκοψε ο Χάρι.
«Οι Παράφρονες έχουν φύγει από το ΑΖκαμπάν», χαμήλωσε τη φωνή του
ο Μαλφόι. «Ο
μπαμπάς μου και οι άλλοι θα αποδράσουν ώσπου να πεις κύμινο...»
«Σ' αυτό συμφωνώ», είπε ο Χάρι. «Μόνο που τώρα έχει μάθει όλος ο
κόσμος τι κουμάσια είναι...»
Το χέρι του Μαλφόι κινήθηκε προς το ραβδί του αλλά ο Χάρι ήταν πιο
γρήγορος είχε τραβήξει το
δικό του πριν προλάβουν τα δάχτυλα του Μαλφόι να αγγίξουν καν την
τσέπη του.
«Πότερ!»
Η φωνή ερχόταν από την άλλη πλευρά του χολ. Ο Σνέιπ στεκόταν στην
κορυφή της σκάλας που
οδηγούσε στο γραφείο του στη θέα του ο Χάρι κατακλύστηκε από
τέτοιο μίσος, που ότι ένιωθε για
τον Μαλφόι ωχριούσε μπροστά του... ότι κι αν έλεγε ο Ντάμπλ-ντορ,
αυτός δε θα συγχωρούσε
ποτέ τον Σνέιπ... ποτέ...
«Τι κάνεις εκεί, Πότερ;» ρώτησε ψυχρά, όπως πάντα, ο Σνέιπ καθώς
βάδιΖε προς το μέρος τους.
«Προσπαθώ να αποφασίσω, κύριε, ποια κατάρα θα ρίξω στον Μαλφόι»,
απάντησε προκλητικά ο
Χάρι.
Ο Σνέιπ τον κάρφωσε με το βλέμμα του.
«Κρύψε αμέσως το ραβδί σου», είπε κοφτά. «Μείον δέκα βαθμοί από το
Γκρίφ...» Ο καθηγητής
κοίταξε τις γιγάντιες κλεψύδρες στον τοίχο και χαμογέλασε μοχθηρά.
«Μπα, τι βλέπω, δεν έχει
μείνει κανένας βαθμός στο Γκρίφιντορ. Σε αυτή την περίπτωση,
Πάτερ, θα πρέπει απλώς...»
«Να προσθέσετε μερικούς;»
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μόλις είχε ανέβει τα πέτρινα σκαλοπάτια
κι έμπαινε από την είσοδο
του κάστρου στο ένα χέρι της κρατούσε μια καρό ταξιιδιωτική τσάντα
και στο άλλο ένα μπαστούνι,
στο οποίο στηριΖόταν καθώς περπατούσε, κατά τα άλλα όμως φαινόταν
μια χαρά.
«Κυρία ΜακΓκόναγκαλ!» αναφώνησε ο Σνέιπ πηγαίνοντας προς το μέρος
της. «Βλέπω βγήκατε
από το νοσοκομείο!»
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«Ναι, κύριε Σνέιπ». Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έβγαλε τον
ταξιιδιωτικό μανδύα της. «Και τώρα
είμαι μια χαρά. Εσείς οι δυο... Κράμπε, Γκόιλ...» είπε και τους
έγνεψε αυταρχικά.
Μόλις την πλησίασαν, στάθηκαν αμήχανα μπροστά της, μετακινώντας το
βάρος τους από το ένα
πόδι στο άλλο.
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Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έσπρωξε την ταξιιδιωτική τσάντα της στο
στήθος του Κράμπε και το
μανδύα της στου Γκόιλ. «Πηγαίνετε τα στο γραφείο μου».
Τα δύο αγόρια έκαναν μεταβολή και κίνησαν για τη μαρμάρινη σκάλα.
«Και τώρα», συνέχισε η ΜακΓκόναγκαλ κοιτάΖοντας τις κλεψύδρες στον
τοίχο, «θαρρώ ότι ο
Πότερ και οι φίλοι του πρέπει να πάρουν από πενήντα βαθμούς που
ειδοποίησαν τον κόσμο για
την επιστροφή του Ξέρετε-Ποιου! Τι λέτε, κύριε Σνέιπ;»
«Ορίστε;» αναφώνησε ο Σνέιπ, αν και ο Χάρι ήξερε ότι είχε ακούσει
πάρα πολύ καλά. «Α... ναι...
μάλλον...»
«Από πενήντα, λοιπόν, για τον Πότερ, την Γκρέιντζερ, τους δύο
Ουέσλι και τον Λονγκμπότομ»,
είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και, καθώς μιλούσε, άρχισαν να
πέφτουν βροχή τα ρουμπίνια
στην κάτω γυάλα της κλεψύδρας του Γκρίφιντορ. «Α... και πενήντα
βαθμούς για τη Λαβγκουντ»,
πρόσθεσε κι έπεσαν στην κλεψύδρα του Ρά-βενκλοου κάμποσα Ζαφείρια.
«Και τώρα, νομίΖω,
θέλατε να αφαιρέσετε δέκα βαθμούς από τον Πότερ, κύριε Σνέιπ,
ορίστε λοιπόν...»
Μερικά ρουμπίνια αναπήδησαν στην επάνω γυάλα, αλλά αυτά που
απόμειναν στην κάτω ήταν
υπεραρκετά.
«Λοιπόν, Πότερ, Μαλφόι, νομίΖω πως πρέπει να βρίσκεστε έξω μια
τόσο ωραία μέρα», συνέχισε
κοφτά η καθηγήτρια ΜακΓκόνα-γκαλ.
Ο Χάρι δεν περίμενε να του το πει δεύτερη φορά. Έβαλε στην τσέπη
το ραβδί του και βγήκε από
την εξώπορτα χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον Σνέιπ και τον
Μαλφόι.
Τον χτύπησε ο καυτός ήλιος καθώς διέσχίΖε το πάρκο για να πάει στο
σπιτάκι του Χάγκριντ. Όσοι
ήταν ξαπλωμένοι στο γρασίδι, και είτε έκαναν ηλιοθεραπεία, είτε
κουδέντιαΖαν, είτε διάβαΖαν τον
Ημερήσιο Προφήτη κι έτρωγαν γλυκά, γύριζαν και τον κοίταΖαν καθώς
περνούσε μερικοί τον
φώναΖαν κι άλλοι του έγνεφαν ανυπομονώντας να του δείξουν ότι τον
θεωρούσαν κι αυτοί, όπως
η εφημερίδα, κάτι σαν ήρωα. Ο Χάρι δε μίλησε σε κανέναν. Δεν ήξερε
πόσα ακριβώς γνώριΖαν
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από αυτά που συνέβησαν πριν από τρεις μέρες, αλλά μέχρι στιγμής
είχε αποφύγει τις ερωτήσεις
και ήταν αποφασισμένος να μην αλλάξει τακτική.
Όταν χτύπησε την πόρτα του Χάνκριντ, στην αρχή νόμιΖε ότι έλειπε.
Ύστερα από λίγο, όμως,
ξεπρόβαλε από τη γωνία ο Φανγκ,
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που παραλίγο να τον ρίξει κάτω με το ενθουσιώδες καλωσόρισμα του.
Ο Χάγκριντ, όπως
αποδείχτηκε, μάΖευε φασόλια-δρομείς πίσω στο περιβόλι του.
«Γεια σου, Χάρι!» χαμογέλασε μόλις το αγόρι πλησίασε στο φράχτη.
«Κόπιασε μέσα, κόπιασε, να
πιούμε ένα χυμό πικραλίδας...» «Πώς πάνε τα πράγματα;» ρώτησε
κατόπιν, όταν κάθισαν στο
ξύλινο τραπέΖΙ με ένα ποτήρι παγωμένο χυμό ο καθένας. «Ε...
αισθάνεσαι καλά;»
Ο Χάρι κατάλαβε από το ανήσυχο ύφος του Χάγκριντ ότι δε ρωτούσε
για τη φυσική του
κατάσταση.
«Μια χαρά», απάντησε βιαστικά, γιατί δεν άντεχε να συΖητήσει αυτό
που ήξερε πως είχε κατά
νου ο Χάνκριντ. «Εσύ πού είχες πάει;»
«Κρυβόμουν στα βουνά», αποκρίθηκε ο Χάγκριντ. «Σε μια σπηλιά, όπως
ο Σείριος όταν...»
Σταμάτησε απότομα. Έπειτα ξερόβηξε, κοίταξε τον Χάρι κι ήπιε μια
μεγάλη γουλιά. «Τώρα
γύρισα», πρόσθεσε αμήχανα.
«Φαίνεσαι καλύτερα», σχολίασε ο Χάρι, που ήταν αποφασισμένος να
κρατήσει τη συΖήτηση
μακριά από τον Σείριο.
«Τι;» έκανε ο Χάγκριντ σηκώνοντας τη χερούκλα του για να ψηλαφήσει το πρόσωπο του. «Α,
ναι... Ο Γκραπούλης συμπεριφέρεται πολύ πιο καλά τώρα. Τρελάθηκε
από τη χαρά του που με
είδε όταν γύρισα, αλήθεια σου λέω... Σκέφτομαι μάλιστα να του βρω
μια καλή γιγαντοπούλα...»
Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Χάρι θα προσπαθούσε να αποτρέψει τον
Χάγκριντ από αυτή την
τρελή ιδέα η προοπτική εγκατάστασης ενός δεύτερου γίγαντα στο
δάσος, πιθανόν ακόμη πιο
άγριου και βίαιου από τον Γκράουπ, ήταν άκρως ανησυχητική, αλλά ο
Χάρι δεν είχε τη δύναμη
αυτή τη στιγμή να διαφωνήσει. Ένιωθε πάλι την ανάγκη να μείνει
μόνος και, για να επιταχύνει την
αναχώρηση του, ήπιε κάμποσες γουλιές από το χυμό του, κατεβάΖοντας
το ποτήρι του μέχρι τη
μέση.
«Τώρα ξέρουν όλοι ότι έλεγες την αλήθεια, Χάρι», ψιθύρισε
απροσδόκητα ο Χαγκριντ. «Έφτιαξαν
τα πράγματα, έτσι δεν είναι;»
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους του.
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«Κοίτα...» ο Χάγκριντ έσκυψε προς το μέρος του, «γνωρίΖα τον
Σείριο περισσότερο καιρό από
σένα... έπεσε στη μάχη, όπως θέλουμε να φύγουμε όλοι...»
«Δεν ήθελε να φύγει!» απάντησε θυμωμένος ο Χάρι.
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Ο Χάγριντέσκυψε το δασύτριχο κεφάλι του. «Σίγουρα δεν ήθελε»,
συμφώνησε σιγανά. «Αλλά δεν
ήταν απ' τους ανθρώπους που κάθονται στο σπιτάκι τους όταν
πολεμούν οι υπόλοιποι, θα μισούσε τον εαυτό του αν δεν ερχόταν να Βοηθήσει...»
Ο Χάρι τινάχτηκε όρθιος.
«Ώρα να πηγαίνω, πρέπει να επισκεφτώ τον Ρον και την Ερμιόνη στο
αναρρωτήριο», δήλωσε
μηχανικά.
«Α», έκανε απογοητευμένος ο Χαγκριντ. «Καλά, λοιπόν... να
προσέχεις, Χάρι... και να ξανάρθεις
να με δεις...»
«Εντάξει...»
Ο Χάρι πήγε στην πόρτα όσο πιο γρήγορα μπορούσε και την άνοιξε
αμέσως βγήκε στη λιακάδα,
πριν προλάβει να τον χαιρετήσει ο Χάγκριντ, και άρχισε να
διασχίσει το πάρκο. Καθώς περνούσε,
τον χαιρετούσαν κι άλλα παιδιά. Έκλεισε για λίγες στιγμές τα μάτια
του κι ευχήθηκε να
εξαφανιστούν όλοι, να ανοίξει τα μάτια του και να είναι μόνος του
στο πάρκο...
Πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν τελειώσουν οι εξετάσεις και δει το
όραμα που φύτεψε στο μυαλό
του ο Βόλντεμορτ, θα έδινε τα πάντα για να καταλάβουν όλοι πως
έλεγε την αλήθεια, για να
πιστέψουν ότι γύρισε ο Βόλντεμορτ και να πειστούν ότι ο Χάρι δεν
ήταν ούτε τρελός ούτε ψεύτης.
Τώρα, όμως...
Πήρε ένα μονοπάτι που έκανε το γύρο της λίμνης, κάθισε στην όχθη
της κρυμμένος πίσω από μια
συστάδα θάμνων και κοίταξε τη Λαμπερή επιφάνεια του νερού, χαμένος
στις σκέψεις του...
Ίσως ο λόγος που ήθελε να μείνει μόνος ήταν επειδή ένιωθε
ξεκομμένος απ' όλους μετά τη
συΖήτησή του με τον Νταμπλντορ. Ένα αόρατο τείχος είχε υψωθεί
ανάμεσα σ' αυτόν και στον
υπόλοιπο κόσμο. Ήταν, από την αρχή της Ζωής του, ένας άνθρωπος
σημαδεμένος. Απλώς δεν
είχε καταλάβει τι ακριβώς σήμαινε αυτό...
Ωστόσο, τώρα που καθόταν στην ακρολιμνιά, τσακισμένος απ' τον
αβάσταχτο πόνο, με την
απώλεια του Σείριου ανοιχτή πληγή μέσα του, του ήταν αδύνατον να
νιώσει φόβο. Ο ήλιος
έλαμπε, το πάρκο ήταν γεμάτο χαρούμενους ανθρώπους και παρόλο που
ένιωθε τόσο
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αποκομμένος από κείνους, σαν να ανήκαν σε ολότελα διαφορετικό
Ζωικό είδος, δυσκολευόταν
αφάνταστα να πιστέψει, έτσι όπως καθόταν εδώ, ότι η Ζωή του θα τον
οδηγούσε σ' ένα φόνο ή
θα τελείωνε μ' αυτόν...
Κάθισε πολλή ώρα ν' αγναντεύει τη λίμνη. Προσπαθούσε να μη
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σκέφτεται το νονό του, προσπαθούσε να ξεχάσει ότι, ακριβώς
απέναντι του, στην άλλη όχθη,
ήταν που κατέρρευσε ο Σείριος πασχι-Ζοντας να απωθήσει καμιά
εκατοστή Παράφρονες...
Ο ήλιος είχε δύσει όταν συνειδητοποίησε πως κρύωνε. Σηκώθηκε και
γύρισε στο κάστρο,
σφουγγίΖοντας το πρόσωπο ΣΤΟ μανίκι του καθώς βάδιΖε.
Ο Ρον κι η Ερμιόνη βγήκαν από το αναρρωτήριο πλήρως
αποθεραπευμένοι τρεις μέρες πριν από
τη λήξη του σχολικού έτους. Η Ερμιόνη ήθελε να μιλήσει για τον
Σείριο αλλά ο Ρον της έκανε νοήματα να σωπάσει κάθε φορά που ανέφερε το όνομα του. Ο Χάρι δεν
ήταν σίγουρος αν ήθελε να
μιλήσει για το νονό του η διάθεση του γι' αυτό το θέμα εξαρτιόταν
από το κέφι της στιγμής. Ήξερε
όμως ένα πράγμα: όσο δυστυχισμένος κι αν ένιωθε τώρα, θα του
έλειπε πολύ το «Χόγκουαρτς»
σε λίγες μέρες που θα επέστρεφε στην οδό Πριβέτ. Παρόλο που τώρα
γνώριΖε γιατί έπρεπε να
πηγαίνει εκεί τα καλοκαίρια, δεν ένιωθε καλύτερα. Απεναντίας, ποτέ
δεν είχε νιώσει χειρότερα για
την επιστροφή του εκεί.
Η καθηγήτρια Άμπριτζ έφυγε από το «Χόγκουαρτς» μια μέρα πριν
κλείσει το σχολείο. Βγήκε σαν
κλέφτης από το αναρρωτήριο την ώρα του δείπνου, ελπίζοντας
προφανώς να αναχωρήσει
απαρατήρητη, αλλά για κακή της τύχη συναντήθηκε με τον Πιβς το
φάντασμα άρπαξε την
ευκαιρία να κάνει για τελευταία φορά αυτό που του είχαν πει ο
Φρεντ κι ο Τζορτζ, οπότε την
έστρωσε στο κυνήγι μ' ένα μπαστούνι και μια κάλτσα γεμάτη
κιμωλίες. Πολλοί μαθητές βγήκαν
στο χολ και την είδαν να τρέχει στο μονοπάτι, ενώ οι υπεύθυνοι των
κοιτώνων προσπαθούσαν —
χωρίς ιδιαίτερο Ζήλο είναι η αλήθεια — να τους συγκρατήσουν.
Μάλιστα, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ύστερα από λίγες αόριστες επιπλήξεις, έγειρε νωχελικά στην
καρέκλα της στο τραπέΖι
των καθηγητών κάποιος είπε ότι την άκουσε πεντακάθαρα να εκφράζει
τη λύπη της που δεν
μπορούσε να στρώσει κι αυτή στο κυνήγι την Άμπριτζ, μια και ο Πιβς
είχε δανειστεί το δικό της
μπαστούνι.
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Η τελευταία βραδιά ΣΤΟ σχολείο έφτασε τα περισσότερα παιδιά είχαν
τελειώσει το πακετάρισμα
και κατέβαιναν για το γιορταστικό δείπνο του τέλους της σχολικής
χρονιάς, αλλά ο Χάρι δεν είχε
καν αρχίσει.
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«Τα μαΖεύεις αύριο!» τον προέτρεψε ο Ρον που περίμενε στην πόρτα
του κοιτώνα τους. «Έλα,
πεινάω σαν Λύκος!»
«Δε θ' αργήσω... πήγαινε κι έρχομαι...»
'Όταν όμως έκλεισε πίσω από τον Ρον η πόρτα του κοιτώνα, ο Χάρι
δεν έκανε καμιά κίνηση να
μαΖέψει τα πράγματα του. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε ήταν να
παραβρεθεί στο γιορταστικό
δείπνο. Φοβόταν ότι ο Ντάμπλντορ θα έκανε κάποια αναφορά σ' αυτόν
στο λόγο του. Ήταν
σίγουρος ότι θα ανέφερε την επιστροφή του Βόλντεμορτ, άλλωστε,
είχε μιλήσει και πέρυσι γι'
αυτό το θέμα ..
Ο Χάρι έβγαλε μερικούς τσαλακωμένους μανδύες από το βάθος του
μπαούλου του προκειμένου
να κάνει χώρο για τους διπλωμένους, όταν το μάτι του έπεσε σ' ένα
κακοτυλιγμένο δεματάκι σε
μια γωνιά του μπαούλου. Δεν ήξερε τι ήταν. Έσκυψε, το ανέσυρε κάτω
από τα αθλητικά
παπούτσια του και το περιεργάστηκε.
θυμήθηκε αμέσως τι ήταν. Του το είχε δώσει ο Σείριος στο κατώφλι
της Γκρίμολντ Πλέις. «θέλω
να το χρησιμοποιήσεις αν με χρειαστείς, εντάξει;»
Ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι του και ξετύλιξε το πακέτο. Μέσα βρήκε
ένα μικρό τετράγωνο
καθρέφτη Ήταν παλιός και βρόμικος. Τον κράτησε μπροστά στο πρόσωπο
του και είδε το είδωλο
του να του αντιγυρίσει το βλέμμα.
Γύρισε τον καθρέφτη. Στην πίσω πλευρά ήταν γραμμένα δυο λόγια από
τον Σείριο.
Ο καθρέφτης αυτός είναι πομπός και δέκτης συγχρόνως. Εγώ έχω το
Ζευγάρι του. Αν θέλεις να
μου μιλήσεις, πες του το όνομα μου θα εμφανιστείς στον καθρέφτη
μου κι εγώ θα σου μιλήσω απ'
το δικό μου. Ο Τζέιμς κι εγώ τους χρησιμοποιούσαμε όταν μας είχαν
τιμωρία σε διαφορετικά
γραφεία.
Η καρδιά του Χάρι άρχισε να χτυπάει σαν τρελή, θυμόταν που είδε
τους νεκρούς γονείς του πριν
από τέσσερα χρόνια στον καθρέφτη του ΈριΖεντ. θα ξανάβλεπε τον
Σείριο, θα του μιλούσε τώρα
αμέσως...
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Κοίταξε γύρω του να βεβαιωθεί πως ήταν εντελώς μόνος ο κοιτώνας
ήταν έρημος. Έπειτα,
κράτησε μπροστά στο πρόσωπο του τον καθρέφτη με χέρια που έτρεμαν
και είπε δυνατά και
καθαρά:
«Σείριε».
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Η αναπνοή του θόλωσε τη γυάλινη επιφάνεια. Κράτησε ακόμη πιο κοντά
τον καθρέφτη,
πλημμυρισμένος από έξαψη, αλλά τα μάτια που τον κοίταΖαν από τη
θολή επιφάνεια ήταν τα
δικά του.
Σκούπισε τον καθρέφτη και είπε, προφέροντας μια μια τις συλλαβές:
«Σείριε Μπλοκ!»
Δεν έγινε τίποτα. Το απογοητευμένο πρόσωπο που τον κοίταΖε από τον
καθρέφτη ήταν σίγουρα
το δικό του...
Ο Σείριος δεν είχε μαΖίτου τον καθρέφτη του όταν πέρασε από την
αψίδα, ψιθύρισε μέσα του μια
φωνούλα. Γι' αυτό δεν εμφανί-Ζεται...
Ο Χάρι έμεινε για μια στιγμή ακίνητος κι ύστερα πέταξε τον
καθρέφτη μέσα στο μπαούλο,
σπάΖοντάς τον. Ήταν σίγουρος για ένα υπέροχο λεπτό ότι θα
ξανάβλεπε τον Σείριο, θα του
μιλούσε...
Τον έπνιγε η απογοήτευση σηκώθηκε κ; άρχισε να πετάει φύρδην
μίγδην τα πράγματα του στο
μπαούλο πάνω στο σπασμένο καθρέφτη...
Και ξαφνικά, του ήρθε μια ιδέα... μια ιδέα πολύ καλύτερη από το
σπασμένο καθρέφτη... πολύ πιο
έξυπνη, πολύ πιο αποτελεσματική... Πώς δεν το σκέφτηκε ως τώρα...
πώς δε ρώτησε;
Βγήκε σαν σφαίρα από τον κοιτώνα και κατέβηκε από την ελικοειδή
σκάλα χτυπώντας από τη
φούρια του στους τοίχους, μα δεν τον έμελε. Διέσχισε το έρημο
εντευκτήριο, πέρασε με φόρα από
το άνοιγμα του πορτρέτου και βγήκε στο διάδρομο, αγνοώντας τη
χοντρή κυρία που του φώναξε:
«Σε λίγο αρχίσει η γιορτή, ίσα που προλαβαίνεις!»
Αλλά ο Χάρι δε σκόπευε να πάει στη γιορτή.
Πώς γίνεται αυτό το μέρος να 'ναι γεμάτο φαντάσματα όταν δεν τα
χρειάΖεσαι, ενώ τώρα...
Κατέβηκε τρέχοντας σκάλες και διέσχισε διαδρόμους χωρίς να
συναντήσει κανέναν, ούτε
Ζωντανό ούτε νεκρό. Προφανώς είχαν πάει όλοι στη μεγάλη
τραπεΖαρία.
Σταμάτησε λαχανιασμένος έξω από την αίθουσα μεταμορφώσεων και
σκέφτηκε γεμάτος
απελπισία ότι έπρεπε να περιμένει μέχρι να τελειώσει η γιορτή...
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Και τότε, πάνω που είχε χάσει κάθε ελπίδα, είδε κάτι διάφανο να
γλιστρά από το βάθος του
διαδρόμου.
«Ει, ει, Νικ! νικ'»
Το φάντασμα ξεπρόβαλε από τον τοίχο, αποκαλύπτοντας ένα
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φανταχτερό καπέλο με φτερό και το μισοκομμένο κεφάλι του σερ
Νικόλας ντε Μίμοι Πορπινιόν.
«Καλησπέρα», είπε βγαίνοντας και ο υπόλοιπος μέσα από τον πέτρινο
τοίχο και χαμογέλασε
στον Χάρι. «Βλέπω δεν είμαι ο μόνος που άργησε».
«Νικ, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι;»
Μια παράξενη έκφραση αποτυπώθηκε στο πρόσωπο του Σχεδόν-ΑκέφαλουΝικ καθώς έβαΖε το
δάχτυλο στην κολλαριστή τραχηλιά του και βάλθηκε να την ισιώνει,
προφανώς για να κερδίσει
χρόνο. Σταμάτησε μονάχα όταν κινδύνεψε να κοπεί τελείως ο λαιμός
του.
«Ε... τώρα, Χάρι;» έκανε απογοητευμένος. «Δε γίνεται να περιμένει
μετά το δείπνο;»
«Όχι, Νικ, σε παρακαλώ», επέμεινε ο Χάρι, «είναι μεγάλη ανάγκη να
σου μιλήσω. Πάμε μέσα;»
Ο Χάρι άνοιξε την πόρτα της πλησιέστερης τάξης κι ο ΣχεδόνΑκέφαλος-Νικ αναστέναξε.
«Καλά λοιπόν», είπε υποχωρώντας. «Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν
το περίμενα».
Ο Χάρι του κράτησε ανοιχτή την πόρτα αλλά εκείνος πέρασε μέσα από
τον τοίχο.
«Τι περίμενες;» τον ρώτησε καθώς έκλεινε την πόρτα.
«Να έρθεις να με Βρεις», απάντησε ο Νικ γλιστρώντας ως το
παράθυρο, απ' όπου βάλθηκε να
χαΖεύει το σκοτεινό πάρκο. «Συμβαίνει καμιά φορά, ξέρεις... όταν
χάνει κάποιος ένα αγαπημένο
πρόσωπο...»
Ο Χάρι δεν το έβαλε κάτω. «^Εχεις δίκιο, ήρθα... ήρθα να σε βρω».
Ο Νικ δε μίλησε.
«Επειδή...» ο Χάρι δυσκολευόταν περισσότερο απ' ότι περίμενε,
«επειδή είσαι... είσαι πεθαμένος.
Αλλά εξακολουθείς να βρίσκεσαι εδώ, έτσι δεν είναι;»
Ο Νικ αναστέναξε και συνέχισε να κοιτάΖει απ' το παράθυρο.
«Έτσι δεν είναι;» επέμεινε ο Χάρι. «Πέθανες, αλλά αυτή τη στιγμή
μιλάω μαΖίσου... και
κυκλοφορείς κανονικά στο "Χόνκουαρτς", έτσι δεν είναι;»
«Ναι», αποκρίθηκε σιγανά ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ, «κυκλοφορώ και
μιλάω, ναι».
«Επομένως, γύρισες, έτσι δεν είναι;» ρώτησε Ζωηρά ο Χάρι. «Οι
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άνθρωποι μπορούν να γυρίσουν, σωστά; Ως φαντάσματα. Δεν είναι
απαραίτητο να χαθούν για
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πάντα. Λοιπόν;» πρόσθεσε ανυπόμονα, όταν έβλεπε ότι ο Νικ δεν του
απαντούσε.
Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ κόμπιασε κι ύστερα είπε: «Δεν μπορούν να
γυρίσουν όλοι ως
φαντάσματα».
«Τι εννοείς;» ρώτησε βιαστικά ο Χάρι.
«Μόνο... μόνο οι μάγοι».
«Α», έκανε ο Χάρι γελώντας σχεδόν από ανακούφιση. «Κανένα
πρόβλημα, το πρόσωπο για το
οποίο σε ρωτάω είναι μάγος. Επομένως, μπορεί να γυρίσει, έτσι δεν
είναι;»
Ο Νικ γύρισε προς το μέρος του και τον κοίταξε θλιμμένα.
«Δε θα γυρίσει».
«Ποιος;»
«Ο Σείριος Μπλοκ», αποκρίθηκε ο Νικ.
«Μα εσύ γύρισες!» αντέτεινε θυμωμένος ο Χάρι. «Γύρισες κι ας
είσαι νεκρός... δεν εξαφανίστηκες...»
«Οι μάγοι μπορούν να αφήσουν πάνω στη γη ένα φασματικό αποτύπωμα
του εαυτού τους για να
μπορέσουν να επιστρέψουν ως φαντάσματα εκεί που έΖησαν Ζωντανοί»,
είπε με δυστυχισμένο
ύφος ο Νικ. «Αλλά ελάχιστοι επιλέγουν να το κάνουν».
«Γιατί;» ρώτησε ο Χάρι. «Τέλος πάντων... δεν έχει σημασία... δε θα
τον πειράξει τον Σείριο που
δε συνηθίΖεται, θα γυρίσει, το ξέρω, είμαι σίγουρος!»
Το πίστευε τόσο ακράδαντα, ώστε γύρισε να κοιτάξει την πόρτα,
σίγουρος για ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου ότι θα έβλεπε τον Σείριο, υπόλευκο και διάφανο αλλά
χαμογελαστό, να διαβαίνει
το κατώφλι.
«Δε θα γυρίσει», επανέλαβε ο Νικ. «Πέρασε απέναντι...»
«Τι εννοείς πέρασε απέναντι;» ρώτησε βιαστικά ο Χάρι. «Πού πήγε;
Για πες μου, τι συμβαίνει
τελικά όταν πεθαίνεις; Πού πηγαίνεις; Γιατί κανένας δε γυρίσει
πίσω; Γιατί δεν είναι γεμάτο φαντάσματα το "Χόγκουαρτς"; Γιατί...;»
«Δεν ξέρω να σου απαντήσω», είπε ο Νικ.
«Μα είσαι νεκρός!» αγανάκτησε ο Χάρι. «Αν δεν ξέρεις εσύ, τότε
ποιος ξέρει να μου απαντήσει;»
«Εγώ τον φοβόμουν το θάνατο», αποκρίθηκε σιγανά ο Νικ. «Κι έτσι
επέλεξα να μείνω πίσω.
Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν λάθος... βλέπεις,
ουσιαστικά είμαι μετέωρος... δε
βρίσκομαι
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ούτε δω ούτε εκεί...» εξήγησε κι άφησε να του ξεφύγει ένα
μελαγχολικό χαμόγελο. «Δεν ξέρω
τίποτε απολύτως για τα μυστικά του θανάτου, Χάρι, γιατί επέλεξα
αυτή την πλασματική μορφή
Ζωής. ΦαντάΖομαι ότι σοφοί μάγοι μελετούν αυτό το θέμα στο Τμήμα
Μυστηρίων...»
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«Μη μου μιλάς γι' αυτό το μέρος!» φώναξε ο Χάρι.
«Λυπάμαι που δεν μπορώ να σε βοηθήσω», είπε λυπημένος ο Νικ. «Και
τώρα, συγγνώμη...
πρέπει να πάω στη γιορτή...»
Γλίστρησε έξω από το δωμάτιο αφήνοντας τον Χάρι ολομόναχο, με τα
μάτια καρφωμένα στον
τοίχο από τον οποίο εξαφανίστηκε ο Νικ, αλλά με άδειο το βλέμμα.
Μόλις συνειδητοποίησε ότι είχε χαθεί κάθε ελπίδα να ξαναδεί το
νονό του και να του μιλήσει,
αισθάνθηκε σαν να τον έχανε για δεύτερη φορά. Διέσχισε σκυφτός κι
απελπισμένος το έρημο κάστρο, ενώ αναρωτιόταν μέσα του αν θα ξανάνιωθε ποτέ χαρά.
Μόλις έστριψε στο διάδρομο που οδηγούσε στο πορτρέτο της χοντρής
κυρίας, είδε κάποιον στο
βάθος να καρφιτσώνει μιαν ανακοίνωση στον πίνακα του τοίχου. Με
μια δεύτερη ματιά κατάλαβε
πως ήταν η Λούνα. Δεν υπήρχαν εκεί κοντά κρυψώνες, σίγουρα θα είχε
ακούσει τα βήματα του κι
άλλωστε, εκείνη τη στιγμή, δεν είχε το κουράγιο να κρυφτεί από
κανέναν.
«Γεια», είπε αφηρημένα η Λούνα γυρίζοντας προς το μέρος του, καθώς
τραβιόταν από τον
πίνακα ανακοινώσεων.
«Πώς και δεν είσαι στη γιορτή;» ρώτησε ο Χάρι.
«Έχω χάσει τα περισσότερα πράγματα μου», απάντησε σοβαρά η Λούνα.
«Μου τα παίρνουν και
μου τα κρύβουν, ξέρεις. Μα απόψε είναι η τελευταία νύχτα, πρέπει
να τα βρω οπωσδήποτε,
οπότε έβαλα ανακοινώσεις». Έδειξε τον πίνακα στον οποίο είχε
αναρτήσει τον κατάλογο των
χαμένων της βιβλίων και ρούχων, με την παράκληση να επιστραφούν.
Ο Χάρι ένιωσε ένα παράξενο συναίσθημα μια συγκίνηση εντελώς
διαφορετική από το θυμό και
τον πόνο που τον πλημμύριΖαν από τότε που πέθανε ο Σείριος.
Πέρασαν λίγες στιγμές πριν
συνειδητοποιήσει ότι λυπόταν τη Λούνα.
«Γιατί σου κρύβουν τα πράγματα σου;» τη ρώτησε συνοφρυωμένος.
Η κοπέλα ανασήκωσε τους ώμους. «Νομίσω ότι με θεωρούν κάπως
ιδιόρρυθμη, ξέρεις. Μάλιστα,
ορισμένοι με αποκαλούν Τρελο-λούνα Λόβγκουντ».
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Ο Χάρι την κοίταξε κι αυτό το πρωτόγνωρο αίσθημα οίκτου έγινε
οδυνηρά έντονο.
«Αυτός δεν είναι λόγος να σου παίρνουν τα πράγματα», είπε
ανέκφραστα, «θέλεις να σε
βοηθήσω να τα βρεις;»
«Α, όχι», χαμογέλασε, «θα τα επιστρέψουν, πάντα τα επιστρέφουν στο
τέλος, απλώς ήθελα να
μαΖέψω απόψε το μπαούλο μου. Αλλά... εσύ γιατί δεν είσαι στη
γιορτή;»
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν είχα κέφι».
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Η Λούνα τον περιεργάστηκε μ' εκείνα τα παράξενα, ονειροπόλα
γουρλωτά μάτια.
«Καταλαβαίνω. Αυτός ο άνθρωπος που σκότωσαν οι θανατο-φάγοι ήταν
νονός σου, έτσι; Μου το
είπε η Τζίνι».
Ο Χάρι έγνεψε κοφτά, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι, για κάποιο
λόγο, δεν τον πείραΖε που
μιλούσε η Λούνα για τον Σείριο. Μόλις είχε θυμηθεί πως έβλεπε κι
αυτή τα θέστραλ.
«Έχεις...» άρχισε, «θέλω να πω... πέθανε κανένας δικός σου;»
«Ναι», αποκρίθηκε απλά η Λούνα, «η μητέρα μου. Ήταν εκπληκτική
μάγισσα, της άρεσε όμως να
πειραματίζεται και μια μέρα πήγε πολύ άσχημα ένα ξόρκι της. Ήμουν
εννιά χρόνων».
«Λυπάμαι», μουρμούρισε ο Χάρι.
«Ήταν φρικτό», συνέχισε ήρεμα η Λούνα. «Ακόμη και τώρα με πνίγει η
θλίψη όταν τη θυμάμαι.
Έχω όμως τον μπαμπά. Κι άλλωστε, ξέρω πως μια μέρα θα την ξαναδώ,
έτσι δεν είναι;»
«Π... πώς;» ρώτησε αβέβαια ο Χάρι.
Εκείνη κούνησε δύσπιστα το κεφάλι.
«Έλα τώρα, αφού τους άκουσες πίσω από το πέπλο».
«Εννοείς...» «Στην αίθουσα με την αψίδα. Απλώς ήταν κρυμμένοι και
δεν
τους βλέπαμε. Τους άκουσες».
Κοιτάχτηκαν. Η Λούνα χαμογελούσε αμυδρά. Ο Χάρι δεν ήξερε τι να
πει, τι να σκεφτεί η Λούνα
πίστευε τα πιο απίθανα πράγματα... ωστόσο, ήταν κι αυτός σίγουρος
πως άκουσε φωνές πίσω
από
το πέπλο.
«Είσαι σίγουρη ότι δε θέλεις να σε βοηθήσω να βρεις τα πράγματα
σου;» ρώτησε.
«Μπα, όχι», έκανε η Λούνα. «Λέω να κατέβω στην τραπεΖαρία για να
φάω λίγη πουτίγκα και θα
περιμένω: κάποια στιγμή θα μου τα φέρουν... έτσι γίνεται στο
τέλος... λοιπόν, καλές διακοπές,
Χάρι».
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«Επίσης...»
Η Λούνα κίνησε να φύγει και, καθώς απομακρυνόταν, ο Χάρι ένιωσε
ότι το αβάσταχτο Βάρος
στην καρδιά του σαν να είχε αλα-φρώσει κάπως.
Την επομένη, το ταξίδι της επιστροφής με το Χόγκουαρτς Εξπρές ήταν
επεισοδιακό από πολλές
απόψεις. Πρώτ' απ' όλα, ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ, που
καραδοκούσαν μια βδομάδα να
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βρουν ευκαιρία να ριχτούν στον Χάρι εν απουσία των καθηγητών, του
έστησαν ενέδρα στο
διάδρομο του τρένου, καθώς το αγόρι επέστρεφε από την τουαλέτα. Η
επίθεση ίσως να
πετύχαινε, αν δεν είχαν επιλέξει εν αγνοία τους να στήσουν την
ενέδρα τους έξω από ένα βαγόνι
γεμάτο Σίγμα-Νι, που μόλις είδαν από το τζάμι τι γινόταν όρμησαν
σύσσωμοι να βοηθήσουν τον
Χάρι. "Όταν ο Έρνι Μακμί-λαν, η Χάνα Άμποτ, η ΣούΖαν Μπόουνς, ο
ΤζΟΣΤΙΝΦιντς-Φλέτσλι, ο
Άντονι Γκολντστάιν και ο Τέρι Μπουτ τελείωσαν μαΖίτους, αφού είχαν
χρησιμοποιήσει μια μεγάλη
ποικιλία από ξόρκια και κατάρες που τους είχε μάθει ο Χάρι, ο
Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ
είχαν μεταμορφωθεί σε τρεις γιγάντιους γυμνοσάλιαγκες, που
ασφυκτιούσαν μέσα στις στολές
του «Χόγκουαρτς». Ο Χάρι, ο Έρνι και ο Tza-στιν τους στρίμωξαν στα
ράφια αποσκευών και τους
άφησαν να βράσουν στο Ζουμίτους.
«Οφείλω να ομολογήσω ότι ανυπομονώ να δω τα μούτρα της μάνας του
Μαλφόι όταν κατέβει ο
γιόκας της από το τρένο», δήλωσε χαιρέκακα ο Έρνι κοιτάζοντας τον
Ντράκο Μαλφόι που
συστρε-φόταν στο ακριβώς αποπάνω του ράφι. Ο Έρνι δεν μπορούσε να
ξεχάσει με τίποτα την
εξευτελιστική αφαίρεση βαθμών από το Χάφλ-ηαφλ στο σύντομο
διάστημα που ο Μαλφόι ήταν
μέλος του πειθαρχικού σώματος.
«Η μαμά του Γκόιλ, όμως, θα χαρεί», παρενέβη ο Ρον που είχε έρθει
να δει τι ήταν όλη αυτή η
φασαρία. «Τώρα είναι πολύ πιο όμορφος... Χάρι, ήρθε το καροτσάκι
με τα γλυκίσματα, αν θέλεις
τίποτα...»
Ο Χάρι ευχαρίστησε τους άλλους κι ακολούθησε τον Ρον στο βαγόνι
τους, όπου αγόρασε
κάμποσα κέίκ και κολοκυθόπιτες. Η Ερμιόνη διάβαΖε πάλι τον
Ημερήσιο Προφήτη, η Τζίνι έλυνε
ένα κουίΖ στο Σοφιστή και ο Νέβιλ χάίδεβε τη μίμπουλους
μιμπλετόνια,
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που είχε μεγαλώσει πολύ στη διάρκεια της χρονιάς και τώρα γουργούριΖε όταν κάποιος την άγγίΖε.
Ο Χάρι και ο Ρον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού
παίζοντας μαγικό σκάκι ενώ η
Ερμιόνη τους διάβαΖε αποσπάσματα από τον Ημερήσιο Προφήτη. Τώρα, η
εφημερίδα ήταν
γεμάτη άρθρα για την απώθηση των Παραφρόνων και τις προσπάθειες
του υπουργείου να
εντοπίσει θανατοφάγους, καθώς και υστερικές επιστολές που οι
αποστολείς τους ισχυρίζονταν ότι
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εκείνο το πρωί είδαν το λόρδο Βόλντεμορτ να περνά μπροστά από το
σπίτι τους...
«Ουσιαστικά δεν άρχισε ακόμη», παρατήρησε μ' έναν αναστεναγ-μό η
Ερμιόνη καθώς δίπλωνε
την εφημερίδα. «Μα δε θα αργήσει...»
«Ει, Χάρι», ψιθύρισε ο Ρον κι έδειξε μέσα από το τζάμι το
διάδρομο.
Ο Χάρι γύρισε να δει. Περνούσε η Τσο με τη Μαριέτα ΈιΖκομπ.
Το βλέμμα της διασταυρώθηκε για μια στιγμή με του Χάρι. Η Τσο
κοκκίνισε και συνέχισε το δρόμο
της. Ο Χάρι έσκυψε στη σκακιέρα και είδε έναν αξιωματικό του Ρον
να διώχνει από το τετράγωνο
του
ένα στρατιώτη του.
«Τελικά... τι συμβαίνει μ' εσάς τους δυο;» ρώτησε σιγανά ο Ρον.
«Τίποτα», απάντησε ο Χάρι κυριολεκτώντας. «Άκουσα ότι... τώρα
βγαίνει με κάποιον άλλον»,
πρόσθεσε διστακτικά η Ερμιόνη.
Ο Χάρι συνειδητοποίησε ξαφνιασμένος ότι δεν τον πλήγωσε διόλου
αυτή η πληροφορία. Η
επιθυμία του να εντυπωσιάσει την Τσο ανήκε σε ένα παρελθόν που
πέρασε ανεπιστρεπτί- το ίδιο
ίσχυε για τα περισσότερα πράγματα που επιθυμούσε πριν από το
θάνατο του Σείριου... Είχε
μεσολαβήσει μόλις μια βδομάδα από την τελευταία φορά που είδε τον
Σείριο, αλλά του φαινόταν
πως πέρασε ένας αιώνας πως η βδομάδα αυτή βρισκόταν ανάμεσα σε δύο
σύμπαντα,
ένα με τον Σείριο κι ένα χωρίς.
«Είσαι πολύ καλύτερα χωρίς εκείνη, φιλαράκι», είπε Ζωηρά ο Ρον.
«θέλω να πω, μπορεί να είναι
όμορφη και τα σχετικά, αλλά
χρειάΖεσαι μια πιο γελαστή κοπέλα».
«ΦαντάΖομαι ότι είναι πολύ πιο γελαστή με κάποιον άλλον», απάντησε
ο Χάρι ανασηκώνοντας
τους ώμους του.
«Αλήθεια, με ποιον βγαίνει τώρα;» ρώτησε ο Ρον την Ερμιόνη,
αλλά του απάντησε η Τζίνι. «Με τον Μάικλ Κόρνερ», είπε.
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«Με τον Μάικλ; Μα...» Ο Ρον γύρισε και την κοίταξε. «Μ' αυτόν
έβγαινες εσύ!»
«ΌΧι πια», δήλωσε αποφασιστικά η Τζίνι. «Δεν του άρεσε που το
Γκρίφιντορ νίκησε το
Ράβενκλοου στο κουίντιτς και μου κράταγε μούτρα έτσι τον σχόλασα,
κι αυτός γύρεψε παρηγοριά
στην Τσο». Έξυσε αφηρημένα τη μύτη της με το φτερό της πένας της,
γύρισε ανάποδα το
Σοφιστή κι άρχισε να τσεκάρει τις απαντήσεις της. Ο Ρον έδειχνε
ενθουσιασμένος.
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«Καλά έλεγα εγώ πως είναι βλάκας», σχολίασε, μετακινώντας τη
βασίλισσα του προς τον πύργο
του Χάρι, που έτρεμε από το φόβο του. «Καλά του έκανες. Κοίτα να
διαλέξεις κάποιον καλύτερο
την επόμενη φορά», πρόσθεσε κι έριξε μια κλεφτή ματιά στον Χάρι.
«Διάλεξα τον Ντιν Τόμας, δεν είναι καλύτερος;» ρώτησε αφηρημένα η
Τζίνι.
«τι;» φώναξε ο Ρον αναποδογυρίζοντας τη σκακιέρα: ο Στρα-βοπόδαρος
έστρωσε στο κυνήγι τα
πιόνια ενώ ο Πιγκγουίντζεον π-τίβιΖε κι έκρωΖε πάνω απ' τα κεφάλια
τους.
"Όταν πλησίασε το τρένο στο σταθμό του Κινγκς Κρος κι άρχισε να
κόβει ταχύτητα, ο Χάρι
σκέφτηκε ότι ποτέ δε θέλησε λιγότερο να το αφήσει. Αναρωτήθηκε,
μάλιστα, φευγαλέα τι θα
γινόταν αν αρνιόταν να κατέβει κι έμενε πεισματικά καθηλωμένος στη
θέση του μέχρι την 1η
Σεπτεμβρίου, σαν θα πήγαινε πίσω στο «Χόγκουαρτς». 'Όταν σταμάτησε
όμως το τρένο, πήρε το
κλουβί της Χέντβιχ κι ετοιμάστηκε να κατεβάσει το μπαούλο του ως
συνήθως.
Ωστόσο, μόλις ο ελεγκτής εισιτηρίων έκανε νόημα στον Χάρι, τον Ρον
και την Ερμιόνη πως
μπορούσαν να περάσουν από το μαγικό διαχωριστικό μεταξύ 9ης και
10ης αποβάθρας, στην
άλλη πλευρά τον υποδέχτηκε μια έκπληξη: μια συντροφιά ανθρώπων που
δεν περίμενε να δει.
Ήταν εκεί ο Τρελομάτης Μούντι, δείχνοντας το ίδιο καταχθόνιος με
το καπέλο που έκρυβε το
μαγικό του μάτι όσο και χωρίς αυτό στο ροΖίασμένο χέρι του έσφιγγε
ένα μακρύ μπαστούνι και το
κορμί του ήταν τυλιγμένο σε μια φαρδιά ταξιδιωτική κάπα. Πίσω του
ακριβώς στεκόταν η Τονκς,
με τα Ζωηρόχρωμα ροζ μαλλιά της να γυαλίΖουν στον ήλιο που έμπαινε
από τα βρόμικα τζάμια
της οροφής του σταθμού φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο τζιν και έντονο
μοβ μπλουΖάκι με το
λογότυπο Αλλόκοτες Αδελφές. Δίπλα στην Τονκς ήταν ο Λούπιν,
χλομός, γκρίΖομάλλης, με ένα
μακρύ τριμ793
μένο πανωφόρι πάνω από το παλιό φούτερ και το παντελόνι του. Και
μπροστά μπροστά
στέκονταν ο κύριος και η κυρία Ουέσλι με τα καλύτερα Μαγκλ ρούχα
τους, κι ο Φρεντ με τον
Τζορτζ, που φορούσαν ολοκαίνουργια μπουφάν από ένα φανταχτερό
πράσινο φολιδωτό υλικό.
«Ρον, Τζίνι!» φώναξε η κυρία Ουέσλι τρέχοντας να σφιχταγκαλιάσει
τα παιδιά της. «Κι εσύ, Χάρι,
χρυσό μου... τι κάνεις;»
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«Καλά», είπε ψέματα ο Χάρι καθώς τον τραβούσε στη μητρική αγκαλιά
της. Πάνω από τον ώμο
της είδε τον Ρον να κοιτάΖει με γουρλωμένα μάτια τα καινούργια
ρούχα των αδελφών του.
«Από τι είναι;» ρώτησε δείχνοντας τα μπουφάν.
«Από το καλύτερο δρακοτόμαρο, αδελφάκι», απάντησε ο Φρενι
τραβώντας μερικά εκατοστά το
φερμουάρ του. «Οι δουλειές πάνε περίφημα κι είπαμε να κάνουμε ένα
δωράκι στους εαυτούς
μας».
«Γεια σου, Χάρι», είπε ο Λούπιν, καθώς τον άφηνε η κυρία Ουέσλι
για να χαιρετήσει την Ερμιόνη.
«Γεια», τον χαιρέτησε κι ο Χάρι. «Δεν περίμενα... Πώς βρεθήκατε
όλοι εδώ;»
«Σκεφτήκαμε να πούμε δυο λογάκια στη θεία και στο θείο σου»,
αποκρίθηκε με ένα αμυδρό
χαμόγελο ο Λούπιν, «πριν τους αφήσουμε να σε πάρουν σπίτι».
«Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα», αποκρίθηκε ευθύς ο Χάρι.
«Εγώ νομίΖω πως είναι», γρύλισε ο Μούντι, που είχε πλησιάσει λίγο
πιο κοντά. «Αυτοί δεν είναι,
Πότερ;»
Έδειξε με τον αντίχειρα πίσω από τον ώμο του προφανώς το μαγικό
μάτι του κοίταΖε μέσα από
το κεφάλι και το καπέλο του. Ο Χάρι τέντωσε το λαιμό του προς τα
αριστερά, εκεί που έδειχνε ο
Μούντι, και είδε πράγματι τους τρεις Ντάρσλι, που φαίνονταν φοβερά
ενοχλημένοι από την
επιτροπή υποδοχής του Χάρι.
«Χάρι!» είπε ο κύριος Ουέσλι, που μόλις είχε χαιρετήσει εγκάρδια
τους γονείς της Ερμιόνης, οι
οποίοι τώρα αγκάλιαΖαν την κόρη τους. «Είμαστε έτοιμοι;»
«Έτσι νομίΖω, Άρθουρ», απάντησε ο Μούντι.
Αυτός κι ο κύριος Ουέσλι προπορεύτηκαν καθώς η μικρή συντροφιά
πλησίαΖε τους Ντάρσλι, που
είχαν ρίΖωσει θαρρείς στο έδαφος. Η Ερμιόνη τραβήχτηκε από την
αγκαλιά της μητέρας της και
τους ακολούθησε.
«Χαίρετε», είπε ευχάριστα ο κύριος Ουέσλι στο θείο Βέρνον,
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όταν σταμάτησε μπροστά του. «Ίσως να με θυμάστε, λέγομαι Άρθουρ
Ουέσλι».
Καθώς ο κύριος Ουέσλι είχε κάνει ρημαδιό το καθιστικό των Ντάρσλι
πριν από δυο χρόνια, ο
Χάρι θα ξαφνιαΖόταν πολύ αν ο θείος Βέρνον τον είχε ξεχάσει.
Πράγματι, το πρόσωπο του θείου
Βέρνον έγινε στη στιγμή καστανοκόκκινο από την ταραχή κι αγριοκοίταξε τον κύριο Ουέσλι, αλλά
προτίμησε να μην πει τίποτα ίσως επειδή οι Ντάρσλι υστερούσαν
αριθμητικά, ήταν ένας προς
δύο. Η θεία Πετούνια έδειχνε να φοβάται και να ντρέπεται κοίταΖε
ολόγυρα σαν να ανησυχούσε
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μήπως τη δει με τέτοια συντροφιά κανένας γνωστός της. Ο Ντάντλι,
στο μεταξύ, πάσχιζε φιλότιμα
να περάσει απαρατήρητος, πράγμα κάπως δύσκολο με τις διαστάσεις
που είχε.
«θα θέλαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για τον Χάρι», συνέχισε,
χαμογελαστός πάντα, ο
κύριος Ουέσλι.
«Ναι», γρύλισε ο Μούντι. «Πώς να του φέρεστε όταν βρίσκεται στο
σπίτι σας».
Οι τρίχες στο μουστάκι του θείου Βέρνον ορθώθηκαν από αγανάκτηση.
Απευθύνθηκε στον
Μούντι, ίσως επειδή το καπέλο του έδωσε την απατηλή εντύπωση πως
είχε να κάνει με έναν
άνθρωπο πιο ήπιων τόνων.
«Δεν είχα υπόψη μου ότι σας αφορούν οι οικογενειακές μου
υποθέσεις...»
«Είμαι βέβαιος ότι αυτά που δεν έχεις υπόψη σου γεμίσουν τόμους
ολάκερους, Ντάρσλι»,
γρύλισε ο Μούντι.
«Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας», παρενέβη η Τονκς, που τα
Ζωηρόχρωμα ρόζ μαλλιά της
είχαν προκαλέσει στη θεία Πετούνια περισσότερη φρίκη απ' ότι όλοι
μαΖί οι υπόλοιποι, οπότε
έκλεισε τα μάτια να μην τα βλέπει. «Το θέμα είναι ότι αν
ανακαλύψουμε πως δε φέρεσαι καλά
στον Χάρι...»
«...Και μην αμφιβάλλεις ότι θα το ανακαλύψουμε», πρόσθεσε
ευχάριστα ο Λούπιν.
«Ακόμη κι αν δεν επιτρέψεις στον Χάρι να χρησιμοποιήσει το
φιλέτονο...» συμπλήρωσε ο κύριος
Ουέσλι.
«Τηλέφωνο», ψιθύρισε η Ερμιόνη.
«... Αυτό... αν υποψιαστούμε ότι δε φέρεσαι καλά στον Χάρι, θα
έχεις να κάνεις μαΖί" μας»,
ολοκλήρωσε ο Μούντι.
Ο θείος Βέρνον φούσκωσε απειλητικά το στήθος του. Η οργή του
υπερνίκησε το φόβο που του
προξενούσαν αυτοί οι παλαβοί.
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«Με απειλείτε, κύριε;» είπε τόσο δυνατά, που γύρισαν το κεφάλι
τους αρκετοί περαστικοί.
«Ακριβώς», απάντησε ο Τρελομάτης, πολύ ευχαριστημένος που
ο θείος Βέρνον μπήκε αμέσως στο νόημα.
«Και σας φαίνομαι για άνθρωπος που υποκύπτει σε εκφοβισμούς;»
γάβγισε ο θείος Βέρνον.
«Χμμ», έκανε ο Μούντι σπρώχνοντας πίσω το καπέλο του για να
αποκαλύψει το περιστρεφόμενο
μαγικό μάτι του. Ο θείος Βέρνον αναπήδησε έντρομος προς τα πίσω,
σκοντάφτοντας σε ένα
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καρότσι αποσκευών. «Ομολογώ πως ναι, Ντάρσλι». Έπειτα στράφηκε
στον Χάρι. «Φώναξε μας
αν μας χρειαστείς, Πότερ. Αν τυχόν δεν πάρουμε νέα σου τρεις μέρες
στη σειρά, θα στείλουμε
κάποιον να δει
τι συμβαίνει...»
Η θεία Πετούνια άρχισε να κλαψουρίΖει. Ήταν φανερό ότι σκεφτόταν
τι θα έλεγαν οι γείτονες αν
έβλεπαν τέτοιους ανθρώπους
στο κατώφλι τους.
«Αντίο, Πότερ», είπε ο Μούντι σφίγγοντας για μια στιγμή με το
ροΖίασμένο χέρι του τον ώμο του Χάρι.
«Να προσέχεις, Χάρι», τον συμβούλεψε σιγανά ο Λούπιν. «Και
να επικοινωνείς μαΖί μας».
«Χάρι, θα σε πάρουμε από κει όσο πιο γρήγορα μπορούμε», ψιθύρισε η
κυρία Ουέσλι και τον
τράβηξε ξανά στην αγκαλιά της.
«θα ξανανταμώσουμε σύντομα, φιλαράκι», είπε ανήσυχα ο Ρον,
καθώς του έσφιγγε το χέρι.
«Πολύ σύντομα, Χάρι», τον διαβεβαίωσε η Ερμιόνη. «Σ' το
υποσχόμαστε».
Ο Χάρι έγνεψε. Δεν έβρισκε λόγια να τους εκφράσει τι σήμαινε
για κείνον να τους βλέπει όλους εκεί, παραταγμένους στο πλευρό
του. Χαμογέλασε λοιπόν, τους
χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του και κίνησε πρώτος να βγει έξω απ'
το σταθμό, στον ηλιόλουστο
δρόμο, με το θείο Βέρνον, τη θεία Πετούνια και τον Ντάντλι να
τρέχουν ξοπίσω του.

Αγαπητοί αναγνώστες των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Γίνετε κι εσείς μέλη του FAN CLUB των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ
εντελώς δωρεάν. Φωτοτυπήστε τη σελίδα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας
και στείλτε τα στο φαξ
210.330.20.98 ή ταχυδρομήστε τα στη διεύθυνση Ζαίμη 8,106 83
Αθήνα, ή στείλτε μας e-mail στη
διεύθυνση info@psichogios.gr
Μόλις γίνετε μέλη του FAN CLUB θα σας στείλουμε:
την κάρτα μέλους, έντυπα με αποσπάσματα βιβλίων, σελιδοδείκτες,
αφίσες, προσκλήσεις για
εκδηλώσεις και καταλόγους μας, και θα σας ενημερώνουμε για
οτιδήποτε αφορά τους
αγαπημένους σας ήρωες και τους αναγνώστες των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ.
ι-,
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................
...................
ΟΔΟΣ:.......................................................ΑΡΙΘΜΟ
Σ:.......................
ΠΟΛΗ:.........................TK:...............email:........................................
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ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:...............,........ΤΗΛ.;.....................
.............
Με ενδιαφέρουν ιιδιαίτερα:
D Χάρι Πάτερ Λύρα & Γουίλ (ou το βιβλία Πούλμαν) τι D Άρτεμης
Φάουλ Ματίλντα & ΜΦΓ D D
Ήρωες του Ρέντγουολ Πίπη Φακιδομύτη D D Βασοΰλα Μαγισσούλα
Καρυδάκης & Ζαχαροΰλα D
Άλλος
ήρωας;............................................................
....... ;
Διαβάστε
επίσης.

- Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ
Μετάφραση: Μαία Ρούτοου
Ο Χάρι Πότερ είναι ένα αξιαγάπητο μικρό αγόρι ανάμεσα σε χιλιάδες
άλλα αξιαγάπητα μικρά
αγόρια που ζουν στις γειτονιές του Λονδίνου. Κάποια μέρα, η μοίρα
παίζει ένα άσχημο παιχνίδι
στο μικρό μας φίλο. Ο Χάρι Πότερ χάνει τους γονείς του σ' ένα
ατύχημα και αναγκάζεται να πάει
να ζήσει με το θείο του και τη θεία του. Η ζωή του Χάρι είναι πολύ
δύσκολη. Τα χρόνια περνούν κι
ο καημένος ο μικρούλης υποφέρει κοντά στους φρικτούς συγγενείς
του. ΩΣΠΟΥ!!!... Μια μέρα
φθάνει με το ταχυδρομείο μια επιστολή και όλα αλλάζουν για τον
Χάρι. Τον καλούν να
παρουσιαστεί στο «Χόγκουαρτς», ένα σχολείο τελείως διαφορετικό από
αυτά που γνωρίζουμε.
Εκεί ο Χάρι θα κάνει μαθήματα ασυνήθιστα, θα κερδίσει πολύτιμους
φίλους και θα προσπαθήσει
να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί.
- Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ Η ΚΑΜΑΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Μετάφραση: Καίτη Οικονόμου
Το καλοκαίρι πέρασε και μαζί και οι βαρετές διακοπές με τους
θείους. Ο Χάρι επιστρέφει στη
Σχολή «Χόγκουαρτς» και ξαναβρίσκει τους φίλους του, τον Ρον και
την Ερμιόνη. Ωστόσο, κάτι
παράξενο και επικίνδυνο συμβαίνει. Ο Χάρι ακούει φωνές που τον
απειλούν και οι συμμαθητές
του δεν ξέρουν από πού να φυλαχτούν. Στον τοίχο εμφαντζεται μια
μυστηριώδης επιγραφή: Η
κάμαρα με τα μυστικά άνοιξε. Φυλαχτείτε! Ποιος κρύβεται πίσω από
όλα αυτά; Ποιο φοβερό
εχθρό πρέπει να αντιμετωπίσει και πάλι ο Χάρι; θα καταφέρει να
σώσει τον εαυτό του και τους
φίλους του;
Η περίφημη Αγγλίδα συγγραφέας μας χαρίζει το δεύτερο συναρπαστικό
βιβλίο της σειράς των

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

περιπετειών του Χάρι Πότερ. Είναι ένα βιβλίο πρωτότυπο,
απολαυστικό, αστείο και
διασκεδαστικό, ένα βιβλίο αλλιώτικο από τ' άλλα. Μικροί και
μεγάλοι θα λατρέψουν τον
πανέξυπνο ήρωα με τα γυαλάκια και θα ζηλέψουν τη μαθητική ζωή στη
Σχολή «Χόγκουαρτς».
-Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥΑΖΚΑΜΠΑΝ
Μετάφραση: Καίτη Οικονόμου
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ!
Όταν πριν από λίγα μόνο χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της
Τζοάν Ρόουλινγκ με ήρωα
τον αξιαγάπητο Χάρι Πότερ, κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί πως
η απήχηση του στους
αναγνώστες του, μικρούς και μεγάλους, θα έφθανε τα όρια της
λατρείας.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε αστραπιαία σε όλο τον κόσμο σε εκατομμύρια
αντίτυπα και η
συγγραφέας έκανε συλλογή των βραβείων που της απονέμονταν. Τον
επόμενο χρόνο
κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο, που απογείωσε κυριολεκτικά τον Χάρι
Πότερ, και αμέσως μετά
το τρίτο με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.
- Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Μετάφραση: Καίτη Οικονόμου
Ούτε μια αράδα ούτε μια λέξη δεν είχε ξεφύγει από κανέναν πριν η
συγγραφέας παραδώσει το
βιβλίο για τύπωμα. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο στα αγγλικά, ουρές
έκαναν οι φανατικοί
αναγνώστες του έξω από τα βιβλιοπωλεία για να προμηθευτούν ένα
αντίτυπο.
Οι διακοπές τελειώνουν πια κι ο Χάρι μας δεν κρατιέται. Λαχταρά να
βρεθεί στο «Χόγκουαρτς»,
το καταπληκτικό του σχολείο για μαγείες και ξόρκια, να ξαναβρεί
τους φίλους του, την Ερμιόνη,
τον Ρον, τον Χάγκριντ και όλη την παλιοπαρέα.
Τέταρτη χρονιά, φέτος. Και προμηνύεται συναρπαστική, όπως και
όλες, άλλωστε! Όμως, μέσα σ'
αυτό το 4ο βιβλίο υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι ασύλληπτο, κάτι
που ξεπερνά την ανθρώπινη φαντασία.
Ανοίξτε αυτό το ζουμερό βιβλίο κι ελάτε μαζί μας στον απίθανο
κόσμο του Χάρι Πότερ!

^
Ο Ντάμ,ηλντορ κατέβασε τα χεριά τον και κοίταξε τον Χάρι πάνω από
τα πολνεστιακά γναλιά τον.
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«Έφτασε ο καιρός», άρχισε, «να σον πω αντό τον έπρεπε να σον είχα
πει πριν από πέντε
χρόνια. Κάθισε, σε παρακαλώ, Χάρι θα σον τα πω όλα. ,ητϋί 'μόνο να
κάνεις λίγ'η ντιομονή. Όταν
τελειώσω, ; τ^ν ενκαιρία να οργιστείς μαί,ί ιον με τ^ν άνεση σον.
. να κάνεις ότι θέλεις. Δε θα σε
εμποδίσω».
Καλοκαίρι, κι ο Χάρι Πότερ έχει βαρεθεί να λαμβάνει παράξενα,
ολιγόλογα γράμματα από τους
φίλους του. Δε βλέπει την ώρα ν' αρχίσουν τα σχολεία, για να μάθει
τι ήταν αυτό που του
κρατούσαν κρυφό τόσο καιρό. Γιατί ο Ρον κι η Ερμιόνη κάτι ξέρουν,
κάτι που εκείνος αγνοεί. Το
Τάγμα του Φοίνικα ετοιμάζεται για πόλεμο, ενώ εκείνος δεν
υποψιάζεται ούτε την ύπαρξη του...

Αν είστε an' τους εΧά^ιστονς ηον δε διάβασαν ακόμη τα ηροηγονμενα
βιβλία τον Χάρι Πότερ,
τώρα ^ είναι ϊίρα να το κάνετε! Το 5ο βιβλίο είναι εδύ και σας
περιμένει!
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